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िनवेदन 
 

मराठी भाषेला िव ापीठाच्या भाषेचा दजार् येण्याकिरता मराठीत िव ान, तत्त्व ान, सामािजक 
शा े आिण तंतर्िव ान या िवषयावंरील गंर्थाचंी रचना मो ा माणात होण्याची आव यकता आहे. वरील 
िवषयावंर केवळ पिरभाषाकोष अथवा पा  पु तके कािशत करून अशा कारचा दजार् मराठी भाषेला 
ा त होणार नाही. सवर्सामान्य सुिशिक्षतापंासून तो ावतं पिंडतापंयत सवार्ंना संगर्ा  होतील अशा 
गंर्थाचंी रचना हावयास पािहजे. मराठी भाषेत िंकवा अन्य भारतीय भाषामंध्ये िव ान, सामािजक शा े व 
तंतर्िव ान या िवषयाचें ितपादन करावयास उपयुक्त अशा पिरभाषा-सूची िंकवा पिरभाषा-कोश तयार 
होत आहेत. पिरभाषा िंकवा श द याचंा ितपादनाच्या ओघात समपर्कपणे वारंवार िति त लेखात व 
गंर्थात उपयोग के यानेच अथर् यक्त करण्याची त्यातं शिक्त येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न आलेले श द 
केवळ कोशात पडून रािह याने अथर्शून्य राहतात. हणून मराठीला आधुिनक ानिव ानाचंी भाषा 
बनिवण्याकिरता शासन, िव ापीठे, काशन-सं था व त्या त्या िवषयाचें कुशल लेखक यानंी गंर्थरचना 
करणे आव यक आहे. 

 
वरील उ ेश ध्यानात ठेवनू महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृित मंडळाने कायर्कर्म आखला 

आहे. त्या कायर्कर्मातील पिहली पायरी हणून सामान्य सुिशिक्षत वाचक–वगार्किरता िव ानिवषयक, 
सुबोध भाषेत िलिहलेली पु तके कािशत करून व प िकमतीत देण्याची यव था केली आहे. 

 
गतवषार्च्या अखेरीस या िव ानमालेतील पिहली तीन पु तके िस  करण्यात आली. ती हणजे : 

(१) “मानवी  आनुविंशकता” लेखक ा. रा. िव. सोहनी, मंुबई, (२) “आरोग्य आिण आहारशा ” 
लेिखका ा. शान्ता केळकर, मंुबई, आिण (३) “देशनाकं – िनदशाकं” लेखक ी. चं. न. डफाळ, पुणे, 
ही होत. आता डॉ. म. िव. आपटे, पुणे, यानंी िलिहले या “ ािणसृ ी” या गंर्थाच्या ४०० पृ ाचं्या पिह या 
भागाच्या रूपाने ा मालेतील चौथे पु तक आ ही िस  करीत आहोत. 

 
  ल मणशा ी जोशी, 

अध्यक्ष, 
महारा टर् राज्य सािहत्य व सं कृित मंडळ. ऑक्टोबर १९६४ } 
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तावना 
 

चालू काळ िव ानाच्या भरभराटीचा आहे. शालेय िशक्षण सावर्ितर्क होत आहे. िशक्षणकर्माचा 
अवधीही वाढत आहे. पण तो िकतीही वाढला तरी सवर् उपयुक्त मािहती काही िशक्षणकर्मात खेचता येत 
नाही. त्याबाहेर ात य पु कळ िश क राहते. दुसरी गो  अशी की िशक्षणाचा अवधी मयार्िदत ठेवणे अव य 
अस यामुळे त्यात क पे पाडणे अटळ असते. पिरणाम असा होतो की िशिक्षत माणूसही एका ा शाखेत 
वीण झाला तरी इतर शाखासंबंधी तो अडाणीच राहतो. हा एकागंीपणा घालिवण्याकरता काही सोयी 
पािहजेत. पिहली सोय बहु ुतपणा आणणाऱ्या वाङ्मयाची आिण दुसरी सोय मनिनकाचंी. ज्या िठकाणी 
िव ानसाधने जमवनू ठेवलेली असतात आिण जेथे त्यािवषयी मािहती देण्याला जाणती माणसे सतत तयार 
असतात अशा सं था त्या मनिनका. [मनिनका = मनन करण्याच्या जागा museum,] अशा सं था आप या देशात फारच 
थो ा आहेत. कलकत्त्यात अशी सं था आहे. ितच्या खालोखाल मंुबईत आहे. पुण्यात िशक्षणसं था आहेत 
पण अशी सं था आहे ती लहानशीच आहे. िशक्षणसं थात जे संगर्ह आहेत त्याचंा असा उपयोग होतो, पण 
तो अगदी थोडा. कोणाही िज ासूला िनत्याचा लाभ त्यापासून हावा, अशी त्याचंी योजना नाही. 

 
हे एक चमत्कािरक सत्य आहे की, मला िव ानके्षतर्ात पाऊल टाकण्याची फूिर्त  

कािलदासवाङ्मयापासून िमळाली. त्या वाङ्मयात थावर-जंगम जीवसृ ीिवषयी जे उ ेख आहेत ते 
अितशय मािर्मक आहेत. त्यात सािंगतलेले जीव कोणते यािवषयी तपास करण्याकरता, मंुबई िव ापीठाची 
िव ानिवषयक पदवी घेत यानंतरही मला अवातंर गो ींची मािहती िमळवावी लागली. ती िमळव यानंतर 
कािलदासवाङ्मय आप याला अिधक चागंले समजले, असे समाधान लाभले. तात्पयर् हे की वाङ्मय आिण 
िव ान असे वगेळे क पे जरी केलेले असले तरी एकाचे आकलन होण्यास दुसऱ्याचे साहा य नेहमीच 
अव य असते. तशी यव था अ यासकर्मात करून ठेवणे दुघर्ट असते. हणून अ यासकर्माबाहेरचे ान 
कोणाही िज ासूला िमळिवता येण्याची सोय असणे अव य आहे. आता आपला देश वतंतर् झाला आहे. 
आता तर अशा सोयींची गरज वाढती आहे. लोकमान्य िटळकानंी आपला दुसरा गंर्थ १९०३ मध्ये िस  
केला. त्या गंर्थाच्या तावनेत अशी सोय मंुबई िव ापीठात नस याब ल खेद यक्त केला असून, रा टर्ीय 
िशक्षणाच्या चळवळीत (१९०८) अशा सोयी करून देण्याकरता खाजगी िशक्षणसं थानंी यत्न केला पािहजे, 
असे ितपादन केले आहे. 

 
मनिनका आिण वाङ्मय या दोनहीं गो ींची आज गरज आहे. तुत गंर्थाचे लेखन हा मराठी 

िव ानवाङ्मय वाढवण्याच्या उपकर्माचा एक भाग आहे. आप याकडे मनिनका जशा थो ा तसे 
िव ानवाङ्मयही अगदी थोडे आहे. इंगर्जीत वाङ्मय िवपुल आहे. हणून थम इंगर्जी भाषा िशका आिण 
मग िव ानके्षतर्ात उतरा असे ितपादन करणारे लोक आहेत. त्याच्या उलट वै ािनक वाङ्मय मराठीत 
तयार करा, असे हणणारेही लोक आहेत. कोणताही पक्ष घेतला तरी तो कालावधीनेच िस  होणारा आहे. 
इंगर्जी िशकायला वळे लागतो आिण मराठी वाङ्मय िलिहण्यालाही वळे लागतो. दोनही गो ी चालू 
रािह या पािहजेत आिण त्या राहणार यात शकंा नाही. मराठीत िव ानवाङ्मय होईपयत इंगर्जीतून िव ान 
िशकणे अव य आहे. इंगर्जी िशकण्यापूवीर् िव ान ह तगत करणे असेल तर ते मराठी वाङ्मयात उतरिवले 
पािहजे. सवर् रा टर्ाचा िवचार करता मराठीत िव ान उतरवनू बहुजनास ते सुलभ करून देणे, हीच गो  
अिधक ेय कर आहे असे कळून येईल. अथार्  ही णाली यवि थत करून घेण्यास काही कालाविध 
लागेल आिण पिर मही पु कळ करावे लागतील हे गृहीतच आहे. तोपयत इंगर्जीतून िव ान िशकणे हे 
अटळ आहे. 
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मराठीत िव ानवाङ्मय दोन रीतींनी होऊ शकेल. परभाषेत या गंर्थाचें भाषातंर करणे, आिण 

वतंतर् गंर्थ रचणे. िवचारदृ ा काही िवशषे योग्यतेचे गंर्थ परभाषात असतील तर त्याचें भाषातंर मराठीत 
करणे ेय कर आहे. त्या यितिरक्त साध्या यवहाराकरता जे वाङ्मय पािहजे ते सवर् वतंतर्रचना-
प तीचे होणे ेय कर आहे. तुत गंर्थ हा या दुसऱ्या रीतीने िलिहलेला आहे. यात कोणत्याही 
अ यासकर्माचे अनुसरण केलेले नाही. वाचकाने शालेय िशक्षण घेतलेले आहे असे गृहीत धरले आहे. तो 
जर महािव ालयात िशकत असेल तर त्याला ािणिव ानाचे आकलन होण्यास या गर्थाचंा उपयोग होईल. 
तथािप तो िव ालयात नसून कोणत्याही यवसायात असला तरी त्याला या िवषयासंबधंी िज ासा असली 
तर ती भागवण्याकरता या गंर्थाचा उपयोग होईल. सवर् वी होईल असे मातर् नाही. पु कळशा गो ी 
मनिनकेतील व तू पाहून कळण्याजोग्या असतात, पु कळशा गो ी रानावनात िंकवा योगशाळेत पाहून 
जाणावयाच्या असतात. अशा िनरीक्षणाने होते तेच ान खरे. तथािप सहाय हणून पु तकाचंा उपयोग 
आहे. तेवढाच उपयोग अथार्त या पु तकाचा होईल हे उघडच आहे. साक्षा  ान आिण त्याच्या चचतून 
उत्प  झालेले ान यक्त करण्याचे श दरूप तेवढे पु तकात देता येते आिण त्याला काही रेखाकृतींचे 
साहा य देता येते. तेवढे येथे केलेले आढळेल. 

 
ािणिवषयक मािहती जी आज गंर्थोक्त आहे ती अफाट आहे. ितच्यातील काही अंश मातर् येथे 

घेतलेले आहेत. एकंदर ािणसृ ीचे सामान्यतः आकलन हाव े हणून त्या सृ ीचे जे बहुत िवभाग 
कि पलेले आहेत त्या त्येकातला िनवडक भाग येथे घेतला आहे. िनवड करताना शा ाथर् आिण लौिकक 
उपयुक्तता या दोहीवर ल य िदले आहे. योगशाळेतच ज्या गो ी पाहणे शक्य, बाहेर िदसण्याजोग्या 
नाहीत अशा पु कळशा गो ींचा येथे उ ेख केलेला नाही. त्यापैंकी मूलभतू शा ीय तत्त्व समजण्याकरता 
अव य अशा गो ींचा उ ेख तेवढा केलेला आहे. िव ालयातून िशकवण्याकरता िलिहले या कर्िमक 
पु तकात योगशाळेत िमळवावयाच्या ानावर िवशषे भर असतो. त्याच्या उलट येथे योगशाळेबाहेर 
िमळवावयाच्या ानावर भर िदलेला आहे. खा  हणून उपयोगी पडणारे ाणी, शतेीला उपयोगी पडणारे 
आिण उपदर्व करणारे ाणी, माणसे आिण पाळीव पशुपक्षी यानंा अपाय करणारे ाणी, याचंा िवचार येथे 
केलेला आहे. मनु य हा एक ाणी हणून त्याचा िवचार या पु तकाच्या कके्षत येतो. तथािप मानवी शारीर 
आिण इंिदर्यिव ान या िवषयावंर वतंतर् गंर्थरचना केली असून ते गंर्थ िसि पथावर अस यामुळे तुत 
पु तकात त्याचंा अत्यंत संके्षप केला आहे. 

 
येथे िदले या मािहतीच्या िव तारासंबधंी सागंावयाचे तर असे सािंगतले पािहजे की, ती ािणसृ ीचे 

सामान्य तत्व आकलन होण्यास पुरेशी आहे. ािणसृ ीसंबधंी िविश  शा शाखा सागंण्याचा त्यात उ ेश 
नाही. पेिशकािव ान, गभर्िव ान इत्यािद अनेक शाखा आज फुि त झाले या आहेत. त्या त्येकावर 
तुत गंर्थाएवढाले गंर्थ आहेत. तशातला हा गंर्थ न हे. िविनयुक्त िव ानेही ह ी पु कळ िनघाली आहेत. 

शतेीच्या अंतगर्त पिक्षसंवधर्न, पशुसंवधर्न या िवषयावर िव ाने आहेत, इतकेच न हे तर एकेका 
पशुजातीसंबधंीही िव ानगंर्थ आहेत. मधमाशी या एका कीटक-जातीसंबधंीदेखील या गंर्थाएवढे गंर्थ 
आहेत. अस या गंर्थात िद या जाणाऱ्या मािहतीपेक्षा तुत पु तकात त्या ाण्यासंबधंी अगदीच थोडी 
मािहती िदली आहे. कारण उघडच आहे की, येथे समगर् ािणसृ ीचा संकिलत िवचार सागंणे आहे, िविश  
जातींचा मानवास होणारा उपयोग सागंणे नाही. वगीर्करणासंबधंी शा ीय िवचार सागंताना पक्षी व पशू 
यासंबधंीच केवळ बहुतेक िठकाणी जातीपयत वगर्वारी नेली आहे, पोटजाती बहुधा सािंगतले या नाहीत. 
पोटजातीतले भेद थोडे असतात. थोडा रंग िनराळा, आकार लहान मोठा, अशा वरूपाचे ते असतात. 
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सन १९६१ जून अखेरपयत २५ वष मी लोणावळे येथील कैव यधाम सं थेत काम केले. ते करीत 

असता तुतिवषयी मला जे काही पहावयास िमळाले आिण गंर्थालयातील पु तकात वाचून समजले ते मी 
िटपून ठेवीत असे. १९५२/५३ मध्ये सुमारे तीन मिहने उ र भारतात सृि िनरीक्षणाच्या उ ेशाने वास 
केला. इतरतर्ही थोडथोडा वास मधून मधून केला. या वासात िमळाले या मािहतीची भर िटपणात 
घातली. १९६१ अखेर महारा टर् राज्य सािहत्य सं कृित-मंडळाकरता वाङ्मय पािहजे असे जे हा घोिषत 
झाले ते हा मी आपली िटपणे अध्य यास दाखिवली. त्यानंी मंडळाकरता करणवार पु तक िलिहण्यास 
सािंगतले. ते मी िलहून िदले. सरकारतफ ते ितघा तज् ास दाखिवण्यात आले. त्येकाने त्यातं काहीना 
काही भर घालावयास सािंगतली. ती घात यानंतर पु तकास तुतचे वरूप आले आहे. मत् य कणापैंकी 
दुसरे करण, पशुपिक्षिवषयक करणातील उपसंहारासारखे वगीर्करणाचे िववचेन आिण 
उत्कर्ािंत करणाचा काही भाग, हे भरीस घातलेले भाग आहेत. या भरीमुळे मी आरंभी मनात आणले यापेक्षा 
अिधक िव तृत वाचकवगार्स पु तक उपयोगी ठरेल असा भरवसा वाटतो. 

 
पुणे िव ापीठाच्या बिहःशाल िशक्षणगंर्थमालेत ‘पिक्षदशर्न’ या नावाचे माझे एक पु तक आहे. ते 

एका ा कथानकासारखे आहे. आवती भोवती पिक्षिवषयक मी जे पािहले ते िलिहले आहे. त्याच गंर्थमालेत 
‘भारतीय पशू’ या नावाचे एक पु तक सौ. प के्ष यानी िलिहले आहे. या दोनही पु तकात त्यक्ष पशुप याचं्या 
जाितनामापंलीकडे पिरभाषा आलेली नाही. येथे ती आली आहे. पािरभािषक श द देताना त्याचे इंगर्जी 
ितश द जेथच्या तेथे िदले आहेत. अव य तेथे िववरणही िदले आहे. धोरणासंबंधी थोडेसे िववचेन शवेटी 
पुरवणीत केले आहे. पािरभािषक श द चागंला रूढ होईपयत त्यािवषयी काही शकंा कुशकंा राहणारच. 
होतील िततक्या त्या कमी असा या असा यत्न केला आहे. १९६२ अखेर िस  झाले या महारा टर् 
सािहत्य पिरषदेच्या शा ीय पिरभाषाकोशात संपादक या नात्याने बऱ्याच श दाखाली चचार्त्मक टीपा 
िलिह या आहेत. त्या कोशात ाण्याचंी वगर्दशर्क शा ीय नावे िदली नाहीत ती येथे िदली आहेत. एकंदर 
सवर् पािरभािषक श द िकतपत योग्य झाले आहेत यािवषयी जाणत्या वाचकानंी िवचार करून काही 
सुधारणा सुचवावयाच्या अस यास अव य सुचवा या. अशा सुधारणाचंा वीकार करीत करीतच आजवरची 
मजल मारली आहे. तोच कर्म पुढे चालू राहील. 

 
पु कळशी ािणनामे नवीन केलेली आहेत. त्याचं्या जोडीला इंगर्जी नावे िदली आहेत. इंगर्जीतून 

ज्यानंी या िवषयाचा अ यास केलेला आहे अशा वाचकाकंरता इंगर्जी नावाचंी सूची वगर्वारीने िदली आहे. 
सूचीत वगर्वाचक शा ीय नाव े ायः िदलेली नाहीत. परंतु लौिकक नाव ेिदली आहेत.  

 
मुख्य गंर्थात पशुप याचं्या लौिकक नावासमोर वगर्वाचक शा ीय नाव े सापडतील. 

मत् यकत् यािदकाचंी अशी नाव ेफार थोडी िदलेली आहेत ती त्या त्या करणात सापडतील. 
 
हे पु तक तयार करण्याच्या कामी त्यक्ष लेखनाची मदत कोणाचीच घेतलेली नाही. तथािप काही 

मािहती पु कळ िमतर्मंडळींकडून घेतली आहे. पुणे िव ापीठातील ािणशा िवषयाचे िशक्षक, त्याच माणे 
फग्यूर्सन कॉलेज आिण परशुरामभाऊ कॉलेज येथील माजी व आजी िशक्षक आिण मंुबई येथील 
िनसगार् यास सं थेतील (N.H.S.मधील) मंडळी या कामी उपयोगी पडली. मंुबईतील जलजीवालयाच्या 
अिधकाऱ्यानंी मत् यिवषयक मािहती िदली इतकेच न हे तर गंबजूीमत् याचंी िचतेर्ही काढून िदली. या 
सवार्ंना मनःपूवर्क धन्यवाद अपर्ण करतो. 
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अशा पु तकात श दलेखनाइतकेच िचतर्लेखन महत्त्वाचे असते. रेखािचतेर् आिण रंगीत िचतेर् 

िचतर्काराकंडून काढून घेण्याचे म िजतके जाणवले िततके श दलेखनाचे श्रम जाणवले नाहीत त्येक 
ाणी िचतर्ािर्पत करावा असे मनात होते परंतु तसे घडले नाही. संकि पत वळेेच्या चौपट वळे जाऊनही 
काही िचतेर् तयार झाली नाहीत ती नाहीतच. तथािप महत्त्वाची िचतेर् सवर् झाली आहेत ही समाधानाची गो  
आहे. काही संगी दोन जातींच्या ाण्याचं्या आकृतीत भेद नसतो केवळ आकाराचा िंकवा रंगाचाच भेद 
असतो. ते हा रंग वापर यािशवाय िचतेर् देण्यात अथर् नसतो. रंगीत िचतेर् काढण्यास वळे फार लागतो या 
कारणानेही काही काही िचतेर् रिहत करावी लागली. इतके झाले तरी सुमारे आठश ेिचतेर् देता आली आहेत. 
काही थोडी िचतेर् ाण्याचं्या िनजीर्व नमुन्यावरून तयार केली आहेत. पण पु कळशी अन्य पु तकात 
िदले यावरून तयार करवनू घेतली आहेत. जेथे संपूणर् अनुकरण केले आहे तेथे तसे दशर्िवले आहे. 

 
िचतर्ाकरता िंकवा अन्य मािहतीकरता ज्या गंर्थाचंा या कामी उपयोग झाला त्याचंी नाव ेअशी :– 
 

1 कीटक–शा  — वा. ग. देशपाडें.
2 महारा टर्ातील साप— डॉ. घारपुरे.
3 पिरभाषा पु तके— पुणे िव ापीठ.
4 शा ीय पिरभाषाकोश-महारा टर् सािहत्य पिरषद.
5 Outlines of Zoology – Ayyar 
6 Introduction to Zoology – Mani
7 Text book of Zoology for Indian students – Parkar Bhatia and Moghe 
8 Outlines of Zoology – Thomson
9 Biology for everyone – Thomson

10 Crop pests and how to fight them – Govt. of Maharashtra
11 Monig’s Veterinary Helminthology and entomology – Lapaz
12 Indian insects – Lefroy 
13 Hand-book of economic entomology for South India – R. Ayyar
14 Marketing series no. 24 Agricultural marketing in India 1941 – Govt. of India 
15 Life of vertebrates – Young 
16 Davison’s mammalian Anatomy – Stromsten
17 The Book of Indian Birds – Salim Ali
18 Truth about the Cuckoo – E. Chance
19 Cuckoo problems – S. Baker
20 The book of Indian animals – Prater
21 Field book of mammals – Palmer
22 Animal families – M. Burton 
23 Picture book of evolution – Beadnel
24 Oxford Junior Encyclopedea 
25 World book Encyclopedia 

______ 
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ािणसृ ी भाग १ 
 

रंगीत िचतर्ांचे िववरण 
 

 
 

पृ  
तबक १ िचतर् १ इंदर्वणर् सागरी ककर् ट (Neptunus pelagicus) : या खेक ाच्या अंगावर सूयर् काशात 

असणारें सवर् वणर् असतात हणून याला इंदर्वणर् ककर् ट हटले आहे. याच्या पाठीची रंुदी 
सुमारे १६० िम. मी. असते. 
आढळ–भारतात : मंुबई, कारावार, ओखा 
इतरतर् : भमूध्य समुदर्, नाताळ, झाजंीबार, िंसगापूर, चीन, जपान, ऑ टर्ेिलया. 

 
िचतर् २ पीतागं सागरी ककर् ट (Matuta planipes) : या खेक ाच्या रंगात िपवळा मुख आहे 

हणून त्यास पीतागं ककर् ट हटले आहे. याच्या पाठीची रंुदी सुमारे ३० िम. मी. असते. 
ढळ–भारतात : पूवर् व पि म िकनारे. 
इतरतर् : िंसगापूर, सयाम, चीन, जपान, वाय य ऑ टर्ेिलया. 

 
िचतर् ३ ितर्िंबब सागरी ककर् ट (Neptunus sanguinolentus) : या खेक ाच्या मुख्यागंात तीन 

ठळक  वाटो या खुणा िदसतात. हणून त्यास ितर्िंबब ककर् ट हटले आहे. याच्या पाठीची 
रंुदी सुमारे ७६ िम. मी. असते. 
आढळ–भारतात : मंुबई व कारवार. 
इतरतर् : चीन, जपान, हवाई, ऑ टर्ेिलया. 

 
िचतर् ४ इ कावणर् सागरी ककर् ट (Charybdis cruciata) : याचा रंग िवटकरी िदसतो हणून याला 

इ कावणर् हटले आहे. इ का = वीट. याच्या पाठीची रंुदी सुमारे १३३ िम.मी. असते. 
आढळ–भारतात : मंुबई, कच्छ रण, पूवर् िकनारा. 
इतरतर् : चीन, जपान, ऑ टर्ेिलया. 

 
िचतर् २ च्या  डावीकडे शखं 

उजवीकडे कंदुक  
हे सवर् सागरी ाणी आहेत. 
(खेकडे J. B. N. H. S. Vol. 54, 1957 पहा) 

 
तबक २  वरती टसर रेशीम पतंग  

डावीकडे फलशोषक पतंग 
उजवीकडे राक्षसी कीटक वगार्तील एक जात. पक्षिव तार सुमारे ९ स. मी. 
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तबक ३ िचतर् १ रिव पतंगम : याचा पक्षिव तार सुमारे ९ स. मी. 
िचतर् २ चकर्पक्ष : याच्या त्येक पखंावर दोन दोन चकेर् असतात. 
िचतर् ३ जंबीर पतंगम  
िचतर् ४ कण्हेर पतंगम : ही राक्षसी पतंगापैंकी एक जात आहे. मादी कण्हेरीच्याच पानावर अंडी 

घालते. रंगूनवलेीच्या फुलावंर याचें थवचे्या थव ेजमतात. पक्षिव तार सुमारे १० स. मी. 
असतो. 

 
तबक ४ िचतर्  १ } सोनमासे 
 २ 

 
३ झी ामासा 

 
४ सयामवीर 

 
५ कॉडमासा  
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करण १ 

 
िविवध जीव 

 
आपण वतः सजीव आहो आिण दगडध डे, दूध, पाणी, साखर, हे िज स िनजीर्व आहेत. यावरून 

जीव हणजे काय ते समजू शकते. सजीव पदाथर् वतःची वाढ करण्याची आिण वतःचे संरक्षण करण्याची 
खटपट करतात हे त्याचं्या िजवतंपणाचे गमक आहे. वतःचे संरक्षण करण्याची अंतगर्त चेतना हे जीवाचे 
मुख लक्षण आहे. िजवतं पदाथार्तून ते नाहीसे झाले हणजे तो मृत झाला असे हणावयाचे. मृत्यपूूवीर् बहुधा 
एका जीवापासून दुसरा जीव उत्प  होतो. दुसरा जीव हे पिह याचे अपत्य होय. अपत्य िनमार्ण करण्याची 
वृ ी असणे हे जीवाचे आणखी एक लक्षण आहे. शरीराला सतत झीज असते ती भरून काढण्याकरता 
जीव बाहेरून काही दर् ये घेऊन आत्मसा  करीत असतो. या िकर्येला ाशन हणतात. िझजेने काही त्याज्य 
दर् ये उत्प  होतात ती टाकून देणे ही िकर्या ाशनाइतकीच महत्त्वाची आहे. ितला उत्सजर्न हणतात. 
ाशन Alimentation, उत्सजर्न Excretion. 

 
थावर आिण जंगम 

थावर आिण जंगम असे जीवाचें दोन मोठाले वगर् सागंतात. थावर हणजे जागा न सोडणारे 
आिण जंगम हणजे वळेोवेळी जागा सोडणारे. शवेाळी बुरशी वृक्ष हे थावर जीव आिण कृमी, कीट, कीटक, 
मत् य, पशू, पक्षी इ. जंगम जीव होत. थावर जीवानंा वन पती असे नाव आहे. त्याच्याऐवजी आता वानस 
असे नवे नाव संके्षपाकरता योजले आहे. जंगम जीवानंा ाणी हणतात. ज्याला ाण आहे तो ाणी. ाण 
कशाला हणावयाचे? ाण ही अशी गो  नाही की जी हाताने पकडून काही माप लावनू मोजता येईल. जीव 
जसा लक्षणावरून जाणावयाचा तसाच ाणही. जंगमाचंा जीव हणजेच ाण. सन हे ाणलक्षण आहे. 
सन हणजे काय? हवा शरीरात घेणे आिण बाहेर टाकणे. असे करताना बाहेर टाकलेली हवा घेतले या 

हवपेेक्षा िनराळी असते. टाकले या हवते ऊवर् O₂ कमी आिण कौ  CO₂  अिधक असतो. मासे पाण्यात 
राहतात ते सन करतात की नाही? करतात; कारण ते पाण्यात िवरघळलेला ऊवर् घेतात आिण त्यात 
कौ  सोडतात तोही पाण्यात िवरघळलेलाच राहतो. खेकडे, शवेडें, शखं, िंशपा इ. िकतीतरी ाणी 
समुदर्ात िंकवा तळी, न ा यात राहतात. तेही मत् या माणेच सन करतात. तसे पािहले तर झाडेझुडे 
आिण शवेाळी सु ा सन करतात पण ते फार थोडे. इतकेच न हे तर ाण्यापेक्षा वानसे िकतीतरी अिधक 
हवतेील कौ ाचा आहार करतात आिण ऊवार्चा उत्सगर् करतात. थावर जंगम जीवाचं्या या उलट सुलट 
सं कारामुळेच हवचेी रासायिनक घटना कायम राहते. 
 
ािणवगर् 

आप या भोवती िकतीतरी ाणी वावरतात. त्यात आपण बहुत जाती ओळखतो. आपली जात 
मानव. गाय, हैस, बकरी, ही सवर् जाितनामे आहेत. जाितजातीतही सा य आढळते. पु कळ सा ये 
असणाऱ्या जातींचा गट ते गोतर्. उ री माकड, दिक्षणी माकड, आसामी माकड या तीन जाती खऱ्या पण 
त्या एकाच मकर् ट या गोतर्ात या. त्याच माणे हनुमान लंगूर आिण आसामी लंगूर या दोनही लंगूर जातीच 
खऱ्या पण एक–गोतर्ी न हेत, िनरिनरा या गोतर्ात या. आसामात उलूपिगबन हणून एक वानर जात आहे 
पण ती मकर् ट न हे आिण लंगूर न हे. मकर् ट आिण लंगूर दोघानंा शपूेट असते, उलूपाला नसते. त्याचे एक 
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िनराळेच गोतर् कपी हणून सागंतात. िंचपाझंी आिण गोिरला या आणखी दोन किपजाती आहेत. त्याचंी 
गोतेर्ही वगेवगेळी आहेत. इतकेच न हे तर मकर् ट, लंगूर आिण कपी याचंी तीन िनरिनराळी कुले आहेत, 
असे सागंतात. िकतपत भेद असला हणजे गोतर् वगेळे आिण कुल एक समजावयाचे, हे कळण्याकरता 
ाण्याच्या रचनेचा बऱ्याच बारकाईने अ यास केला पािहजे. तीन माकडजातीत सा य आहे. दोन 
लंगूरजातीत िततके सा य नाही या गो ी, तीही माकडाचें एक गोतर् आिण दोन्ही लंगुराचंी दोन वगेळी गोतेर्, 
हे सागंण्याने यक्त होतात. माकडे आिण लंगुरे याचं्यात काही सा य आहे. इतकेच काय पण कपी आिण 
मानव याचं्याशीही त्याचें काही सा य आहे ही गो , मकर् ट, लंगूर, कपी व मानव याचंी चार कुले असून ती 
चारी एका कृ  या ेणीत आहेत, असे सागंण्याने यक्त होते. 

 
अनेक जातींचे गोतर्, अनेक गोतर्ाचें कुल, अनेक कुलाचंी एक ेणी, अनेक ेणींचा एक पिरवगर्, 

अनेक पिरवगर् िमळून एक पिरसंघ, अनेक पिरसंघ िमळून ािणकोटी होते. ािणकोटी आिण वानसकोटी 
िमळून एक जीवसृ ी झालेली आहे. कोटीपासून जातीपयत उतरती भाजणी ठरलेली आहे ती असी :– 
कोटी Kingdom, पिरसंघ Phylum, पिरवगर् Class, ेणी Order, कुल  Family, गोतर्  Genus, जाती  
Species. जीवसृ ीच्या दोनच कोटी, एक वानस आिण दुसरी ाणी. त्यात पिरसंघ दहा ते असे :– १. ाणू 
Protozoa, २. िछदर्वतं Porifera, ३. कुहरातंर्ी Coelenterata, ४. िच पकृमी Platyhelminthes, ५. 
वृ कृमी Nematoda, ६. कंकणी Annelida ७.संिधशाख (खंडशाख) Arthropoda, ८. मृदुकाय कवची 
Mollusca, ९. कंटकीट Echinodermata, १०. कशावंत (मेरुवतं) Choradata. मेरुदंड हणजे पाठकणा 
आिण कशा हणजे त्यातील र .ू त्यावरून कशावतं आिण मेरुवंत हे श द िनघाले. मेरुवतं पिरसंघात तनी 
हा पिरवगर् आहे. या पिरवगार्त कृ  ही ेणी आहे. त्या ेणीत मानव हे कुल, गोतर् आिण जातही आहे. 
तनी = Mammal. कृ  = Primate. ज्या ाण्याचे पोषण बालपणी आईच्या दुधाने होते तो तनी होय. 
कृ  हणजे उत्कृ , उत्कषर् पावलेला, सुधारलेला. कषार्चे एक लक्षण मूठ व िचमूट वळता येणे हे आहे. 

 
ाणू Protozoa 

ाणू असे ज्यानंा हणावयाचे ते आकाराने लहान असतात. बहुतेक ाणू िंभगाच्या मदतीिशवाय 
िदसतही नाहीत. ाणुवगार्तील एका जातीचे जीव िहवताप उत्प  करतात, तर दुसऱ्या एका जातीचे रक्ती 
आव उत्प  करतात. हणून त्यािवरु  बदंोब त करणे अव य असते. उकळत्या पाण्याने ते मरतात. आवेचे 
ाणू अ पाण्यातून मानवी शरीरात जातात. अ पाणी तापवनू नंतर िनववनू घेणे शक्य आहे. हणून तसा 
त्याचंा बदंोब त होऊ शकतो. िहवतापाच्या ाणूचंी गो  िनराळी आहे. ते डासाचं्या मध्य थीने रोग्याच्या 
शरीरातून िनरोग्याच्या शरीरात जाऊन त्याला गर्ासतात. ते हा डासाचंा नाश करणे आिण रोग्याला औषध 
देऊन त्याच्या रक्तातले ाणू मारणे, असे उपाय कराव ेलागतात. असे उपदर्वी ाणूही पु कळ जातींचे 
आहेत. त्यातले काही इतर ाण्याचं्या शरीरात राहतात आिण काही वतंतर्पणे देखील राहतात. 

 
िछदर्वंत Porifera. 

हे ाणी पाण्यात राहतात. त्याचं्या अंगाला िछदर् असतात त्यातून पाणी वाहते. पजं हणून जो 
िज स आपण वापरतो तो अशा ाण्यानंी बनिवलेला असतो. तो त्याचंा सागंाडा असतो. 

 
कुहरवंत Coelenterata. 
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समुदर्ात राहणाऱ्या काही जातीतील ाण्यानंी बनवले या वसाहतीतील घरे असतात त्यानंा आपण 
पोवळी हणतो. या ाण्याचंी शरीरे बोळक्यासारखी असतात. कुहर हणजे बोळके. त्यावरून या ाण्यानंा 
कुहरवतं हटले आहे. 

 
िच पकृमी Flat worm. 

िच प हणजे चपटे. ज्या कृमीचे शरीर चपटे असते तो िच पकृमी. यापैकी काही िच पकृमी 
मासंाहारी माणसाचं्या पोटात राहतात. त्यापंासून माणसानंा बराच अपाय होतो. 

 
वृ कृमी Round worm. 

माणसाचं्या शरीरात कधी कधी वाटोळे कृमी आढळतात. आत ात राहून िव ेसह बाहेर पडणारे 
वाटोळे जंत िस  आहेत. नारू हा वाटोळा जंत आहे. तो माणसाच्या मऊ गातर्ात वाढतो. 

 
कंकणी Annelida. 

ज्याचंी शरीरे कंकणे जोड यासारखी असतात त्या ाण्यानंा कंकणी हटले आहे. गंडूपद आिण 
जळू हे कंकणी होत. गंडूपद मातीत राहतात आिण जळवा दुसऱ्या मो ा ाण्याच्या अंगावर राहतात. 

 
संिधशाख िंकवा खंडशाख ाणी Arthropoda. 

खेकडे, शवेड, िंझगे याचं्या शरीराला पु कळशा शाखा असतात. काही पाय, काही हात, काही 
आकडे, काही चाचपण्या, असे त्याचें कार असतात. शरीराच्या बुधंात मान नसते. डोके व छाती सलग 
असतात. उदर आिण शपूेट याचें मातर् खंड असतात. शाखानंाही खंड असतात. कबधं हणजेच बुधं. कबंध 
आिण शाखा, याचें खंड प  असतात. सवर् खंडावर टणक त्वचा असते. साधं्यात मातर् ती लवचीक असते. 
िशरोवक्ष हणजे डोके व छाती. यावरील त्वचा एकवट असते. ितला कंकट हणतात. त्यावरून या 
ाण्यानंा कंकटी हणतात. कंकट = Carapace, कंकटी = Crustacean.  

 
कीटकाचं्या जाती लक्षावधी आहेत. त्यानंा टणक त्वचा असते. त्यानंा ौढपणी नेमके सहाच पाय 

असतात. िंवचू व कोळी यानंा आठ आठ पाय असतात. गोम आिण पैसा, यानंा बहुत पाय असतात. कंकटी 
ाण्यां माणेच या षट्पद, अ पद, आिण बहुपद ाण्याचं्या शाखावयवास खंड आिण संधी असतात. हे सवर् 
ाणी संिधशाख िंकवा खंडशाख होय. 

 
मृदुकायकवची ाणी Mollusca. 

शखं, िंशपा, कव ा इत्यादी समुदर्संप ी िस  आहे. ही संप ी ाण्यानंी कमावलेली असते. 
गो ा पाण्याच्या आ याला राहणाऱ्या गोगलगाई असतात त्यादेखील शखंिनवासी ाणी असतात. या 
ाण्याचंी कवचे जरी कठीण असली तरी त्याचंी शरीरे मृदु असतात. हणून त्यानंा मृदुकायकवची असे 
हटले आहे. 

 
कंटकीट Echinodermata. 

जलचर ाण्याचे नाव काढले की मत् य मनात येतात पण त्याखेरीज िकतीतरी ाणी जलात 
राहतात! शखं व िंशपले त्यापैंकीच आहेत. त्यािशवाय समुदर्ात काही िनराळेच ाणी सापडतात त्यानंा 
समुदर्कंदुक, समुदर्ककर् टी, समुदर्तारा, अशी नाव ेआहेत. त्याचें अंग सामान्यतः मृदु असते, परंतु त्याचं्या 
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त्वचेमध्ये िठकिठकाणी खिटकेचे (खडूचे) काटे बनलेले असतात. त्यानंा शखं िंशपले याचं्यासारखे सलग 
कवच नसते, हणून या ाण्यानंा कंटकीट हणतात. 

 
अकशेरुक Invertebrata. 

आतापयत पिह या नऊ पिरसंघातले ाणी पािहले. त्यापैकी एकालाही पाठकणा नसतो. पण 
जलचरात अगर्गण्य जे मत् य त्यानंा असतो. कशरेु हणजे पाठकणा. हणून मत् य हे जलचर सकशरेुक 
Vertebrata आिण अगोदर सािंगतलेले सवर् ाणी अकशरेुक होत. 

 
कशावंत आिण मेरुवंत Chordata. 

ािणकोटीतील दहा या पिरसंघाला कशावतं आिण मेरुवतं अशी दोन नाव े िदली आहेत. याच 
पिरसंघाला पूवीर् कशरेुवतं असे हणत असत. पाठकण्याच्या आत जो दोर असतो त्याला र ु िंकवा कशा 
हणतात. कशा या श दावरून कशावतं हा श द झाला आहे. मराठीत ‘कसा’ असा एक श द आहे. कसा 
हणजे नाणे ठेवण्याकरता केलेली एक लाबंलचक िपशवी. पाठकण्यातला दोर िंकवा र  ूअसतो त्यात 
पोकळी असते. ितच्यात दर्व असते. र ु ही खरोखरी असते नळीच. ितच्यात दर्व भरलेले असते. अशा 
कारची कशा अगोदर सािंगतले या नऊ पिरसंघात या ाण्यानंा नसते. 

 
उत्पि कर्मात कशा अगोदर उगवते आिण का थीच्या िंकवा अ थीचा पाठकणा त्याभोवती उगवतो. 

काही समुदर्वासी ाणी असे आहेत की, त्यानंा कशा असते पण ितजभोवती कशरेु उगवत नाही; पण 
त्याऐवजी एक सूतर्ल दोरी उगवते. ितला येथे मेरू हटले आहे. हणून त्या ाण्यानंाही मेरुवतं हटले 
आहे. हे ाणी मेरुवतं असूनही कशरेुवतं नसतात. ते काहीसे मत् यासंारखे िदसतात, पण ते मत् य न हेत. 

 
मत् यािद ाणी कशरेुवतं होत. त्याचं्याही अंगात कशरेु उगवण्यापूवीर् मेरु उगवतोच. हणून ते 

सकशरेुक िंकवा कशरेुवतं असून मेरुवतं असतात. कशरेुवतंच आप या िवशषे पिरचयाचे असतात. त्याचें 
पाच पिरवगर् आहेत ते असे:– (१) मत् य Pices, (२) कत् य Amphibians, (३) सपर्ट Reptiles, (४) 
िपच्छी Birds, आिण (५) तनी Mammals. 

 
मत् य Pices, Fish. 

मत् य हणजे मासे. सकशरेुक ाण्यापैंकी जे पाण्यात राहतात आिण ज्यानंा ास घेण्याकरता 
िग  असतात फु फुसे नसतात ते मत् य होत. शवेडें पाण्यात राहतात, त्यानंा िग  असतात, पण त्यानंा 
कशरेु नसतो, ते मत् य न हत. देवमासे पाण्यात राहतात. त्यानंा कशरेु असतो पण ते थेट हवतूेन ास 
घेतात. त्यानंा िग  नसतात, फु फुसे असतात. ते मत् य न हत. पाण्यात िवरघळलेला ऊवर् O₂ घेण्याच्या 
सोयीचे इंिदर्य ते िग  gill होय. 

 
कत् य Amphibia 

कत् य हा श द मत् य या श दाच्या धरतीवर नवा केला आहे. आप या िवशषे पिरचयाचा 
कत् य ाणी बेडूक हा आहे. हा लहानपणी पाण्यात राहतो ते हा तो मत् यासारखा असतो. त्याला िग  
असतात. ौढपणी त्याचे िग  नाहीसे होतात. त्यावेळी त्याला फु फुसे आलेली असतात. जे बाळपणी 
मत् यासारखे िग ानंी ास घेतात पण जे ौढपणी बहुधा िग  नाहीसे होऊन फु फुसानंी ास घेतात 
त्यानंा कत् य हणतात. कत् य ाण्यानंा उभयचर हणतात ते बरोबर आहे. उभयचर हणजे पाण्यात आिण 
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भमूीवर अशा दोन्ही िठकाणी संचार करणारा. पण याच अथीर् तो श द नकर् हणजे सुसर या सपर्ट ाण्यास 
लागू पडतो आिण सीलासंारखा पशूनंाही लागू पडतो. हणून येथे याख्या करून एक लहानसा श द ठरवनू 
घेतला आहे. 

 
सपर्टे Reptiles. 

पाली, सरडे, साप, सुसरी या ाण्यानंा सपर्ट असे नाव िदले आहे. या सवर् ाण्यानंा चार पाय 
असतात िंकवा मुळीच नसतात. सपार्ंना मुळीच नसतात आिण इतरानंा चार चार असतात. साप चालतात. 
ते सरपटत चालतात हे उघडच आहे. पण इतर पायवाले त्याचें बाधंव सािंगतले तेही सरपटत चालतात, 
पाय ताठ उभे करून चालत नाहीत. यावरून सपर्ट हा श द सुचला आहे. तथािप सरपटणारा ाणी तो 
सपर्ट अशी याख्या करता येत नाही. भू तरामध्ये अशा काही जंगी ाण्याचें शषे सापडले आहेत की, ते 
िव मान सपर्टाचें बाधंव होते यािवषयी शकंा नाही पण ते चारी पायावर उभे रहात असत असे िदसते. हणून 
सपर्ट ाण्याची याख्या करताना, सरपटणे हे लक्षण सोडून देऊन दुसरी लक्षणे सागंावी लागतात. ती अशी 
की, त्यानंा फु फुसे असतात. िग  के हाही नसतात, त्याचं्या त्वचेच्या वरच्या थरात खवले िनमार्ण झालेले 
असतात, आिण त्यािशवाय त्याचं्या गभार्भोवती उ ब असते. काही सपर्जातींची एकदम िपलेच िनपजतात 
पण इतर सपर्ट अंडी घालतात ती भईुवर वाळूत घालतात, पाण्यात घालीत नाहीत. उ ब = वारेच्या दोन 
पदरापैंकी आतला पदर amnion. 

 
िपच्छी (पीसवाले) Birds. 

चौथ्या पिरवगार्स पक्षी न हणता िपच्छी हटले आहे. त्याचे कारण असे की, पखंवा या ाण्यापैंकी 
वाघुळे वजर् करावयाची आहेत. त्यानंा पखं असतात पण िपसे नसतात आिण मुख्य गो  हटली हणजे 
त्यातील मा ा आप या िपलानंा वतःच्या दुधाने पोसतात. ते हा ते तनी होत. 

 
तनी Mammal. 

पाच या पिरवगार्चे नाव तनी. त्याचं्या मा ाना दूध वणारे िंपड असतात ते तन होत. हणून 
ाणी तनी हणावयाचा. सवर् पशू तनी असतात. मानवही तनी आहे. मानवतेर तनी तो पशू होय. 
अंगावर केस असणे हे एक तनी ाण्याचे लक्षण आहे. 

 
कतृर्त्व 

कतृर्त्वाकडे दृ ी देऊन ािणसृ ीचा िवचार केला असता िदसून येते की, ाणूपंासून 
तनीवगार्पयत कतृर्त्व वाढत गेलेले आहे. कतृर्त्वदृ ा े किन ता दशर्वणारी ही वगर्वारी झालेली आहे. 
थमतः वगर्वारी शरीररचनेस अनुलक्षून केली. तरी ती कतृर्त्वदशर्क झाली. सवार्त साधी शरीररचना 
ाणूची आिण सवार्त िक्ल  शरीररचना मानवाची. शरीररचना आिण कतृर्त्व याचंा संबधं कसा आहे ते येथून 
पुढे पहावयास पािहजे. 

 
पेिशका Cell. 

ाणी लहान असो की मोठा असो, त्याचे शरीर सू मदशर्क िंभगानंी तपासले असता ते पेिशकामय 
अस याचे आढळते. आप या अंगातला एखादा रक्ताचा थब घेऊन तपासला तर त्यात लक्षावधी पेिशका 
िदसतात इतक्या त्या लहान असतात. अशा पु कळ ािणजाती आहेत की, त्याचं्या शरीरात एकच पेिशका 
असते. ितचा आकार आप या रक्तातील पेिशकाचं्या सुमाराचाच असतो. िहवताप उत्प  करणारे ाणी 
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असतात ते एकेका पेिशकेचेच बनलेले असतात. या ाण्याचा एकपेिशक देह आप या रक्तात या 
पेिशकेपेक्षाही लहान असतो. असा ाणी आप या रक्तपेिशकेत िशरून उपदर्व उत्प  करतो. पजं आिण 
वाळ याचें ाणी असतात. त्याचंी शरीरे बहुत पेिशकाचंी बनलेली असतात. तथािप अशा एका शरीरात या 
अनेकाचें रूप एकीसारखे एक असते त्यात रूपभेद नसतो. मानव पशू पक्षी, याचं्या शरीरात अनेक पेिशका 
असतात. इतकेच न हे तर त्या पेिशकात रूपभेद, रचनाभेद, आिण कायर्भेदही बरेच असतात. यावरून 
त्याचं्यात गातर्भेद असतो असे हणतात. 

 

 
 

आ० १·१ मानवी रक्तातील पेिशका. १ ते ७ िबनरंगी. इतर ताबुंस. 
त्यापैंकी उज या पेिशका कोडीवर. 

 
गातेर् Tissues. 

मानवी रक्तातील पेिशका पाहू जाता आढळते की त्यातील काहींना रेखीव वाटोळी आकृती असते, 
रंग आरक्त (ताबुंस) असतो आिण एकंदर अंग समधात असते. परंतु इतर पेिशकाचं्या आकृती िविवध आिण 
आकारही लहानमोठा, असे असते. या दुसऱ्या पेिशकानंा रंग नसतो आिण त्याचें अंग समधात नसते. त्यात 
एक अखंड वाटोळी िंकवा दोन खंड पडलेली गुठळी असते. या गुठळीभोवती जेली असते. काही पेिशकात 
गुठळी व भोवतालची जेली सु ा दाणेदार असते. पेिशकेच्या सामान्य अंगदर् यास ाकल Protoplasm 
आिण गुठळीस कल Necleus अशी नाव े िदली आहेत. रक्तातील िबनरंगी पेिशका हणून सािंगत या 
त्यानंाच ेतपेिशका हणतात. 

 
त्वचा, रक्त, मेद, मासं आिण हाडे, ही शरीरगातेर् होत. यानंाच पूवीर् शरीरधातू हणत. या त्येकात 

पेिशका असतात. त्वचेत केवळ पेिशकाच एकीला एक िभडले या असतात. मेदात पेिशका थो ा आिण 
त्याभोवती ओषट अशी रचना असते. िचत पेिशकेतही ओषटचा साठा असतो, हाडातही सपिरवार पेिशका 
असतात पण पिरवाराचे वरूप िभ  असते, मासं केवळ पेिशकामय असून त्या पेिशका आप या 
संकोच सरणाने ाण्याचं्या अवयवात हालचाल उत्प  करतात. 
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आ० १·२ कातडीचा पृ ाच्या काटकोनात छेद. १, २, ३, ४ अिप तर. यातील ४ त वाढत्या पेिशका सतात. 
त्यातच टवटवीत कले असतात. तेथून वर पेिशका सुकत जाऊन ढासळतात. ४ तच न या पेिशका उत्प  

होतात. ५ वदे िंपड. ६ रक्तवािहन्या. ७ चेतनी. ८ मेद. ९ केस उभे करणारे मासं. १० केश. 
 

हाडाचं्या अंतरंगात िपवळा िंकवा ताबंडा गीर असतो. त्याला म ा marrow हणतात. म ातंतू 
असा श द Nerve या अथीर् रूढ आहे. परंतु म ा श दाचा आता सािंगतलेला अथर् लक्षात घेता Nerve या 
अथीर् िनराळा श द योजणे अव य आहे. 
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आ० १·३ अि थछेद. वरती आडवा, खाली उभा, उभी नळकाडंी, त्याभोवती पेिशकाचें घेर. 
त्याभोवतालचे लवण अदृ य आहे. 

 
 

 
 

आ० १·४ मासंतंतू. १ इच्छातीत. २ इच्छाधीन. 
 

चेतना. चैतन्य. Nervous impulse. Irritability. 
सचेतन आिण अचेतन असे दोन सृि िवभाग सागंतात. सचेतन हणजे सजीव आिण अचेतन हणजे 

िनजीर्व. चेतना हणजे जाणीव. जीवाला वतःची जाणीव असते आिण वसंरक्षणाच्या धोरणाने त्याचे 
उ ोग चालतात. पेिशका हणून जो अ प घटक सािंगतला तो सचेतन असतो. पेिशकेच्या बाहेरील दर् य 
तसे नसते. या बा  दर् यातही घडामोडी होतात पण त्या पेिशकेच्या यापारामुळे. पक्षी, पशू, मानव, यामध्ये 
अगिणत पेिशका असतात. सवर् एकमेकीशी काही यव थेने बाधंले या असतात. समाईक िहताच्या दृ ीने 
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त्याचें यापार चालतात. समाईक िहताच्या धोरणाची ेरणा कमिदर्यात असावी लागते. ती देणारी 
ेरणाकदेर् असतात. त्यानंा ानिदर्याकडून बा  पिरि थतीची त्याच माणे अंतःि थतीचीही जाणीव िमळते. 
ेरणा आिण पिर ान (ही जाणीव) जीमुळे उत्प  होतात ती चेतना होय. चेतना वाहणाऱ्या िविश  पेिशका 
असतात त्या पेिशका होत. कदर् थ पेिशकाही चैतनच हणावयाची. जाणीव (पिर ान) ेरणा, कदर्ीय 
समन्वय, या सवार्ंचा समावेश चैतन्य या श दात होतो. ज्या जीवाचे शरीर एकाच पेिशकेचे बनलेले असते 
त्यातही चैतन्य असतेच. िविश  चैतन पेिशका नसतात इतकेच. देहातील चैतन्य नाहीसे झाले हणजे तो 
मृत झाला असे हणतात. 

 

 
 

आ०. १·५ चैतन पेिशका. 
 

 
 

आ॰ १·६ समन्वयी गातेर्. १ सूतर्ल गातर्. यात जाडी िंकिच  लाबंट लाबंट िठपके चार आहेत त्याच तेव ा 
पेिशका आहेत. बाकी सवर् लाबंच लाबंच पाढंरी सूतेर् आहेत. हा नावाचा एक तुकडा आहे. २ मेद वी गातर्. 
यात एक पूणर् आिण बाकी सहा अपूणर् क डाळी आहेत. त्या पेिशका होत. त्यात काळे भाग आहेत तेच तेवढे 
कल ाकल भाग होत. कोरी सोडलेली जागा ओषटाने भरलेली आहे ३ सूतर्ल पटल. यातही १ माणे 
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थो ाशा का या पेिशका आहेत, थोडीशी पाढंरी सूतेर् आहेत, बाकीचा वच्छ भाग िनवळ भरताड आहे. ४ 
िचवट पटल. यातही पाच का या पेिशका आहेत, एकमेकात गुंतलेले चार तंतू आहेत, बाकी वच्छ भरताड 

आहे. असे गातर् पिरवािहत्याचं्या तटात आिण फु फुसाच्या बारीक कोठ ात असते. 
 

गातर् कार. 
हे मुख्यतः चार सागंतात : (१) अिप तर Epithelium यात पेिशके शजेारी पेिशका खेटले या 

असतात. उदा॰ – बा  त्वचा आिण आ तरे (२) समन्वयी Connective. यात पेिशका थो ा आिण त्याचा 
पिरवार िंकवा त बा  दर् ये िवपुल अशी रचना असते. यात उप कार अनेक आहेत. (क) त्वचेखाली 
मेद वी Adipose गातर् िंकवा मेद असतो. त्याच्या पेिशकात आिण पिरवारात िठकिठकाणी ओषटाच्या 
गो या असतात. (ख) रक्त हे दर्वगातर् आहे. त्यातील पेिशकाभंोवती दर्व असते. (ग) हाडातील पेिशका 
खटलवणात िवखुरले या असतात. (घ) हाडापेक्षा (अ थीपेक्षा) मऊ पण इतरापेंक्षा कठीण गातर् असते 
त्याला का थी Cartilage, असे नाव आहे नाकाचा आिण कानाचा उ रभाग या गातर्ाचा बनलेला असतो. 
यातही दोन पोट कार आहेत. (य) एकातील पेिशकाभंोवती वच्छ कण असतात. नासाका थी अशा 
असतात. (र) दुसऱ्यातील पेिशकाभंोवती तंतू असतात. त्यातील काही, िचवट असतात आिण काही िनबर 
असतात. कानाच्या का थीत अशी रचना असते. (३) संकोच- साराने अवयवाची हालचाल उत्प  
करणाऱ्या पेिशकाचें गातर् मासं Muscle (४) चेतना वाहणाऱ्या िंकवा उत्प  करणाऱ्या िंकवा गर्हण करणाऱ्या 
पेिशकाचें गातर् ते चैतन Nervous गातर् होय. 

 

 
 

आ॰ १·७ का थीचे दोन कार. (१) पेिशकाभोवती कण 
(२) पेिशकाभोवती सुते (सूतेर्). 

 
नाय ू [येथे ज्याला नायू हटलेले आहे त्यालाच आयुवद-संिहतामंध्ये पेशी हटले आहे. मासाची िपशवी िंकवा मासंतंतूचा जुडगा हा अिभ ाय 
आहे. येथे ज्याला पेिशका हटले आहे त्याला आतापयत मराठीत पेशी असे लोक हणत आले आहेत. मूळच्या अथार्शी घोटाळा टाळण्याकिरता 
आिण अ पाथर् आणण्याकरताही पेिशका असे रूप केले आहे. माणसाच्या शरीरात पेशी ५०० सािंगत या आहेत त्या खातर्ीने नावब  मासंिंपड होत, 
सू म पेिशका न हत. थोडासा फरक करून परंपरा ठीक राखता येते.] Musclemass (inclusive of tendon) 
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नायु हा श द मराठीत फार रूढ आहे. या नावाचे अवयव मासं आिण सूतर्ल समन्वयी (fibrous 
connective) गातर् याचे बनलेले असतात. सूतर्ल गातर्ाचें दोरखंड बनलेले असते त्यास नाव (tendon) 
असे नाव योिजले आहे. 

 
चेतनी  Nerve. 

िठकिठकाणाहून अंतमुर्ख चेतना नेणारे तंतू असतात आिण अंतगर्त कदर्ाकडून नायकूडे आिण 
ावी िंपडाकडे चेतना नेणारे तंतू असतात. असे पु कळसे तंतू िमळून जे दोरीवजा अवयव बनलेले 

असतात त्यानंा चेतन्या हणतात. काही चेतन्या नुसत्या डो यानंी िदसतात न िदसतात इतक्या बारीक 
असतात, तर काही चेतन्या बऱ्याच जाडी असतात. माणसाच्या शरीरातील सवार्त जाडी चेतनी करंगळी 
एवढी जाड असते. माणसाची सवार्त आखूड चेतनी हटली हणजे वास घेण्याच्या उपयोगी पडणारी 
अवघर्ाण–चेतनी. या चेतनीचे १५,२० दोरे असतात ते पथृक् असतात. त्येक दोऱ्यात शपे ास तंतू 
असतात. दोरे मदूच्या तळातून िनघतात आिण नाकाच्या सव  कपारीच्या आ तरात पसरतात. करोटीच्या 
तळात त्येक दोऱ्याकरता एकेक बारीकसे भोक असते. हा तंतुसमूह अथार्त चपटा असतो. इतर चेतन्या 
इतक्या चप ा नसतात. साधारण वाटोळसर िंकवा थो ा चप ा असतात. कमरेच्या पाठकण्यातून 
िनघून पायाकडे जाणारी चेतनी सवार्त लाबं असते. ितच्यातील काही तंतू पावलाच्या अंग ापयत जातात. 
हीच सवार्त जाडी चेतनी होय. हीच करंगळी एवढी जाड असते. िहच्यात लक्षावधी तंतू असतात. जागोजाग 
िहच्या शाखामधून अलीकडील ना वािदक अवयवात थोडे थोडे तंतू िवभागून जातात. त्यामुळे उ रो र 
चेतनीची जाडी कमी कमी होते. काही तंतू पाठकण्याकडे चेतना वाहतात ते अंतमुर्ख Afferent तंतू, आिण 
पाठकण्याकडून बाहेर चेतना वाहतात ते बिहमुर्ख Efferent तंतू होत. 

 

 
 

आ॰ १·८ च लाबंट साखळीवजा. चेतनीमधील एक तंतू. छ वाटोळसर चेतनीचा आडवा छेद. 
१ तंतुसमूह २ रक्तवािहन्या. 
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िविवधता. 

एकंदर ािणसृ ी पािहली हणजे ितच्यातील िविवधता पाहून िव मय वाटतो. ाण्याचं्या जाती 
हणून िकती सागंा या? शकेडो न हे, लाखो न हे, को वधीही न हे, पराधर्शः जाती आढळतात. कोणाही 
एकाला सवर् जाती माहीत असण्याचा संभव नाही. जो जा त िंहडलेला, ज्याने जा त िनरखून त्येक 
िठकाण पािहलेले, त्याला जा त जाती पाहायला िमळाले या असतात. एकमेकापंाशी िवचारपूस करून 
एकमेकाचंी मािहती देता घेता वाढते, आिण माणूस या बाबतीत अिधक ाता होतो. अशा रीतीने थेट 
पिरचयाने ान िमळिवणे धोक्याचे असते. कारण िकत्येक ाणी माणसाला लहानमोठा अपकार करणारे 
आहेत, तर िकत्येक ाणी माणसाला खाऊन टाकणारेही आहेत. िनजीर्व ािणशरीराचें संगर्ह आिण त्याचं्या 
िजवतं नमुन्याचे संगर्ह काही िठकाणी आहेत. कलक ा, मंुबई इत्यािद िठकाणी ते पहावयास िमळतात. 
याखेरीज िलिखत वृ ान्त आिण िचतेर् असलेले गंर्थ आहेत. त्याचंाही उपयोग पुरवणीदाखल चागंला होतो.  

 
एकात्मता 

ाण्याचंी िविवधता सहज ध्यानात येते तशीच त्याचं्यात थोडीबहुत एकात्मता आहे हेही ध्यानात 
येते. त्यक्षतः आपण पु कळशा यक्ती पाहतो. त्या पाहून त्याचं्या जाती ध्यानात येतात. त्यानंतर गोतेर्, 
कुले, ेणी इत्यािद एकाहून एक वरचढ वगर् हे अशा एकात्मतेचे आकलन झा यानेच कळून येतात. हे काम 
काही सोपे नाही, बरेच आयासाचे आहे. ते पार पाडताना काही संकेत िनमार्ण करावे लागतात. त्या 
संकेतानुसार वगर्वारी केली जाते. पशू, पक्षी, मत् य, कीटक, ही वगर्नामे काही एकात्मता पाहून िदली 
गेली. ढोबळ यवहाराला देखील ती अव य आहेत, अलीकड या दोनश ेवषार्त िविवधता आिण एकात्मताही 
पूवीर्पेक्षा पु कळ अिधक ल यात आली आहे. त्यामुळे पूवीर्पेक्षा आता अिधक वगर् उपवगर् ल यात आलेले 
आहेत. 

 
ऊवर्ण, ऊवर्संयोग Oxidation. 

ाण्याचं्या शरीरात सतत चालणारी ही रासायिनक िकर्या आहे. सन त्याकरताच चालते, काबर्न 
हे शरीरदर् यातील मुख मूलदर् य आहे. ते ऊवर्संयुक्त होऊन कौ  CO₂ उत्प  होतो. आणखीही काही 
मलदर् ये उत्प  होतात. उ  H हेही एक शरीरदर् याचे घटक मूलदर् य आहे. त्याशी ऊवार्चा संयोग होऊन 
पाणी िनमार्ण होते. शरीरदर् याचे आणखी एक महत्वाचे घटक मूलदर् य नतर् N हे आहे. याशी ऊवर्िविकर्या 
होऊन मूतर्ावाटे जाणारे मुख मल उत्प  होतात. वतः ऊवर् O हाही िजवतंदर् याचा मुख घटक आहे. 
उवार्चे अनेकिवध महत्व ऊवर् या श दाच्या मूळच्या अथार्त ध्विनत आहे. ऊवर्=मोठा. कौ  हा श द काबर्न–
ऊवर् – यद या श दाच्या संके्षपाने साधला आहे.  
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करण २ 

 
कु्षदर् ाणी 

 
समुदर्संप ी 

पथृ्वीतलाचा पु कळसा भाग पाण्याने यापलेला आहे. अफाट समुदर् पसरलेले आहेत. ड गरापासून 
समुदर्ापयत लहान मो ा न ा वहात आहेत. या जलौघाचं्या आसपास लहानमोठे पाण्याचे साठे, डबकी, 
तलाव इ॰ आहेत. या डबक्यात आिण तलावात ल हाळे शवेाळे अशासारखी वानसे आहेत. ज्या पाण्यात 
शवेाळी असतात िंकवा लहान सहान पाणझाडे असतात त्यातच अगदी बारीक, नुसत्या डो यानंा न 
िदसण्याइतके बारीक ाणू असतात. 

 
समुदर्ामध्ये अगिणत जातींचे ाणी असतात. लहानमोठे मासे समुदर्ात असतात हे िस च आहे. 

शखं िंशपा नाट समुदर्काठी सापडतात. नुकतीच भरती येऊन गेली असली तर ही सवर् ाण्याचंी घरे आहेत 
हे कळून येते. कारण त्यावळेी वाळवटंावर आतील ाणी बाहेर डोकावत असतो िंकवा चालतही असतो. 
पजं व वाळ समुदर्ातूनच आणतात. ते खरोखरी ाण्याचें सागंाडे असतात. मासे िंकवा पशुपक्षी आिण 
शखंिशपले याचं्या तुलनेने क्षदुर् असे पु कळसे ाणी आहेत. अशा ाण्यासंबधंी काही मािहती आरंभीच करून 
घेणे इ  आहे. 

 
अंभ पद Amoeba. 

ज्या ाण्याचें शरीर केवळ एका पेिशकेचे बनलेले असते तो ाणू होय. थोडाबहुत ओलावा आिण 
कुजके नासके पदाथर् याचंा आसरा िमळाला हणजे त्यात ाणू उत्प  होतात. मो ा झाडाचंा आरंभ 
िबयापंासून होतो, बुरशीचा बीजुकेपासून होतो. तसाच या ाण्याचा आरंभही बीजुकेपासून होतो. या बीजुका 
[बीज हे नरमादी अशा दोन पेिशकापासून झालेले अपत्य असते. बीजुकेत तसा सबंंध नसतो. बीजुका = spore.] फार बारीक 
असतात. त्या िंभगाच्या साहा यावाचून िदसत नाहीत. त्या हवते उधळले या असतात. पाणी आिण उबारा 
िमळा याने त्या उमलून ाणू उत्प  होतात. माणसाच्या रक्तातील ेतपेिशकां माणे काही ाणू असतात. 
त्यानंा अंभ पद असे नाव िदले आहे. कारण त्यानंा क्षणात पाय येतात आिण जातात. हे पाय पाण्यासारखे 
वाही असतात. अंभ  हणजे पाणी आिण पद हणजे पाय यावरून अंभ पद हा श द तयार झाला. या 
ाण्याचा पाय हणजे त्याच्या अंगाचा एक क्षिणक फाटा, पसारा िंकवा सर Process होय. हे सर 
सरकासरकीला उपयोगी पडतात हणून पाय हणावयाचे. अशाच एखा ा सराच्या योगाने तो आपले 
भ य गुरफटून घेतो हणून त्या सराला पािहजे तर ‘कर’ हणावे. सामान्यतः अशा कोणत्याही सराला 
पदक प Pseudo-podium हणतात. सर उत्प  होऊन मग ितकडेच बाकीचे अंग सरकले हणजे 
एकंदर ाणी सरकला असे होते. सरात एखादा कण गुरफटून तो सर परत बाकीच्या अंगास येऊन 
िमळाला हणजे त्या ाण्याने हात पसरून अ  िमळव यासारखे होते. ज्यास पदक प असतात त्यानंा 
पदक पी Rhizopoda असे वगर्नाम आहे. 
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आ॰ २·१ अंभ पद. १ पिरकल. २ आवरण. ३ कलदर्व ४ अ को े. 
५ कलावरण. ६. पदंिंबदू. ७ अ को ात अ . 

 
अंभ पदांच्या जाती 

अंभ पदाचं्या जाती पु कळ आहेत. काही जाती पशुप याचं्या आत ात राहतात. काही माणसाचं्या 
आत ात राहतात. त्यातली एक जात उपदर्वी आहे. तर दुसरी जात िनरुपदर्वी आहे. ज्यात िहरवा 
झाडोरा आहे अशा तंुबले या पाण्यात िंकवा मंद वाहणाऱ्या पाण्यात राहणारी एक जात आहे. हे ाणू 
पाण्यात बुडून रािहले या पालवीच्या आसपास वावरत असतात. ाणुशरीर सुईच्या अगर्ाएवढे असते. 
वतःहून लहानसे ाणी िंकवा झाडोऱ्याचे कण हे त्या ाण्याचे खा  असते. तो खा ास िमठी मारतो ते हा 
त्यातील गर्ा ाशं शोषला जातो, मग शषेभागावरची िमठी तो सोडून देतो. खा ाची चगंळ असली हणजे 
त्याला संतती िवपुल होते. त्यात नरमादी हा भेद नसतो. त्याचें शरीर दुभगंते आिण दोनही भाग वतंतर् 
होतात. त्येक भागात पिह या कलाचा आिण ाकलाचाही िन मा भाग असतो. हीच त्याची संतती. त्यात 
िपतर आिण अपत्य असा भेद नसतो. अशी नवी िपढी चार िदवसात तयार होते. 

 
सवर्च िदवस सारखे नसतात. के हा के हा कठीण िदवस येतात. खा  कमी होते, आिण पाणी 

आटते. अशा वळेी अंभ पदाचे बा ागं तीन पदरी बनते आिण आतील ाकलाचे सुमारे पाचश ेगोलभाग 
होतात. नंतर या गो यापासून कवच अलग होऊन फुटून जाते. नंतर आत या गो या इकडे ितकडे उडून 
जातात. याच त्याच्या बीजुका होत. या जर दैववशा  अ पाणी असेल अशा िठकाणी पड या तर त्यातूंन 
नव ेअंभ पद ाणू तयार होतात. 

 
अंभ पदाच्या जीवनाला अ  आिण पाणी या माणे हवेतील ऊवार्ची O₂ ची आव यकता असते. मूठ 

वळावी आिण सोडावी त्या माणे अंभ पदाच्या शरीरात या एका भागाची हालचाल होत असते. त्याला 
पदंिंबदु Contractile vacuole असे हटले आहे. त्यामुळे त्याचं्या शरीरात आिण शरीरातून बाहेर पाण्याची 
ये जा चालते. या पाण्यातच हवा िवरघळलेली असते. या माणे ाशन, सन, अिभसरण Alimentation, 
respiration, circulation या गो ी चालतात. 
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खिटकावासी आिण िसकतावासी ाणू 

अंभ पदाचे शरीर अगदी िलविलवीत असते. त्याचे बाहेरचे पृ  ती त्याची त्वचा मानावयाची. 
ितच्यावर त्वचालेप हणून काही नसतो. असे िलविलवीत शरीर असलेले आणखी काही ाणी आहेत. ते 
खडूचे कण वचूेन आप याभोवती एक घरटे रचतात. या घर ाला ते भोके ठेवतात. त्यातून ते आपले सर 
बाहेर काढतात. हे ाणी समुदर्ात राहतात. तेथे त्यानंा असे कण सहज सापडतात. ाणी िजवतं आहे तोवर 
तो या घर ासह पाण्यात इत ततः ल बत असतो. तो मे यावर त्याचे मऊ शरीर कुजून िव किळत होऊन 
जाते. घरटे नुसतेच िश क राहते. ते जड अस यामुळे तळाशी जाऊन पडते. अशी घरे एकतर् जमून खडूचे 
गोळे बनलेले असतात. काही समुदर्काठाला असे खडू सापडतात, िंकवा इतरतर् भमूीवरही सापडतात. ते 
समुदर्ातच तयार होऊन मग ती भमूीच वर उचलून आली असावी, असा तकर्  आहे. घराचंी आकृती फार 
सुरेख असते. कागदाच्या कंसाकृती पा या रचून िभरिभरे तयार करतात त्यासारखी ती असते. त्वचालेप 
cuticle. 

 

 
 

आ॰ २·२ रंधर्िनवासी ाणू. 
 

आणखी काही जातींचे असेच िलविलवीत शरीराचें ाणू आहेत ते खडूच्या ऐवजी िसकतेचे कण 
रचून घरे तयार करतात. ती घरेसु ा त्याचं्या मृत्यनंूतर समुदर्ाच्या तळाशी जातात. अथार्त िचत तीही 
उचलली जातात. खिटकािनवासी काय िंकवा िसकतािनवासी काय दोनही संधर्िनवासी Foraminifera 
होत, कारण ते भोकाभोकाचं्या घरात रहातात. खिटका=खडू CaCO₉ . िसकता SiO₂. 

 
शली ाणू Flagellata. 

अंभ पदानंा पाय असतात, हात असतात पण ते तात्पुरते. ते येतात तसे जातात आिण पुनः येतात. 
काही ाणूनंा एकेकच सर असतो मग त्याला हात हणा की पाय हणा. हा सर तात्पुरता नसतो, 
िटकाऊ असतो. अशा सराला शल Flagellum हणतात आिण त्यावरून त्या ाणूला शली हणतात. हे 
ाणू अंभ पदासारखेच बारीक असतात. त्यात अनेक जाती आहेत. एक जात माणसात िनदर्ारोग उत्प  
करते. हे शली थम रक्तात वसती करतात. नंतर ते मदूतील िववरात वशे करतात. टेतशी माशी 
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माणसाला दंश करते ते हा ितच्या त डातून हे शली ितच्या आत ात येतात. तेथे त्यानंा जा होते. ती 
ितच्या लाळेच्या ाराच, माशी पुनः माणसाला चावते ते हा त्याच्या अंगात वशे करते. 

 

 
 

आ॰ २. ३. शाली तरंग ाणू. 
 

शली ाणूचं्या दुसऱ्या एका जातीच्या योगाने घोडे, खेचरे आिण उंट यानंा सूरा नावाचा रोग 
होतो. िवशषे जातींच्या माशा या जनावरानंा चावतात. ते हा या रोगाचे शली ाणू एका पशूच्या अंगातून 
दुसऱ्याच्या अंगात जातात. या ाणूनंा जे शल असतात त्यानंा लागून एक पटल असते त्याला तरंग 
असतात. हणून या ाणूनंा तरंग ाणू Trypanosomes हणतात. 

 
युगलीन ाणू Euglena. 

या नावाचे एकपेिशक ाणी आहेत. युग हणजे जोडी. हे ाणू जोडीने राहतात असे नाही. ाणी 
आिण वानसे (वन पती) या दोन जीवकोटीतले वभाव त्याचं्यात एकवटलेले आढळतात, हणून त्यानंा 
युगलीन हटले आहे. हवा व पाणी यापंासून सूयर् काशात तवकीरासारखे अ  तयार करणे हा वन ीचा 
गुण युगलीनात असतो. परंतु त्याचे शरीर ज्या पेिशकेचे बनलेले असते ितला कापसाळ तटबदंी नसते. 
वानसपेिशकानंा कापसाळ तटबदंी असते, ाण्याचं्या पेिशकानंा नसते. युगलीन पेिशकेला एक सर असतो 
तो िटकाऊ असतो. अंभ पदाच्या सरा माणे घडीघडी उगवत मावळत नाही. त्यास शल हणतात. 
झाडाझुडाचं्या पानात िहरवे दाणे असतात तसे युगलीनपेिशकेत असतात. तथािप अ  िमळवण्याकरता 
युगलीन त्यावरच अवलंबनू असतात असे नाही. ते अंभ पदा माणे काबर्नी दर् याचे कण पकडू शकतात. 
आप या शलाच्या हालचालीने युगलीन इ कण आप याकडे वळवतो आिण िगळतो. सरमूलाजवळ 
थोडासा भाग िबनरंगी असतो आिण एक िठपका ताबंडा लाल असतो. त्यात मेदाचे साठवण झालेले असते. 
मेद = ओषट दर् य. Fat. साचीव गो ा पाण्यात हे ाणू आढळतात. काही डबक्यात हे इतके िवपुल 
असतात की, पाण्यात िहरवे मातकण पसर यासारखा देखावा िदसतो. युगलीनाची संतती होण्याची रीत 
हणजे समसमान दोन भाग होणे ही होय. हे भाग लाबंीला अनुसरून होतात. 
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आ॰ २·४. युगलीन ाणू 
 

गोलक वालावली Volvox globator. 
हे एका ाणूचें नाव आहे. हे ाणू संघ करून राहतात. त्याचंा सुमारे पाच हजाराचंा एक संघ 

असतो. एकंदर संघाची आकृती चडूसारखी असते आिण आकार सुईच्या अगर्ाएवढा असतो. पृ भागाशी 
पेिशकेशी पेिशका खेटून असतात. त्येक पेिशका हणजे एक ाणू होय. पृ ापासून पुढे पेिशकेगिणक दोन 
दोन शल असतात. आतील अंगास जाळे िवण या माणे एकमेकाशी ाकलाच्या तंतंूनी ाणू जोडलेले 
असतात. एकंदर देखावा केसाळ चडूसारखा िदसतो. सवर् ाणू एकमेकाचं्या मेळात आप या शलाचंी 
हालचाल करतात ते हा सबधं वालावलींची हालचाल होते. अशा वालावली तंुबले या संथ गो ा पाण्यात 
आढळतात. त्याचंा चिरताथर् अंभ पदा माणेच चालतो. 
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आ॰ २·५ गोलक वालावली 
 

यिक्तशः त्येक ाणूस अंभ पदाच्या धतीर्वर संतती होत जाते. त्यामुळे संघाचा आकार वाढतो. 
अशा रीतीने नवा संघ मातर् िनमार्ण होऊ शकत नाही. संघाचा आकार पूणर् झाला हणजे थो ाशा पेिशका 
जमून आतील अंगाला एक लहान संघ बनिवतात. हा संघ मो ा िपतृसंघाचे कवच फोडून बाहेर पडतो 
आिण वाढीस लागतो. पावसाळा हा ाण्यानंा खा पेयाचं्या िवपुलतेचा काळ असतो. त्यानंतर िहवा यात 
पाणी आटू लागते. उन्हाळा तर अिधकच खडतर असतो. पु कळ डबकी नाहीशी होतात. अशा संगी नव े
पाणी येईपयत लहानमो ा ाण्यानंा जीव धरून राहणे कठीण जाते. वालावलींना हा काल िनभावनू 
नेण्यासाठी िवशषे योजना करता येते ती अशी. त्यातील काही पेिशकापंासून लहान, तर काहीपासून अमळ 
मो ा बालपेिशका तयार होतात. एक लहान आिण एक मोठी अशा दोन बालपेिशकापंासून एक संयुक्त 
बालपेिशका तयार होते. अशा बालपेिशका कवच धारण करून पु कळ िदवस िजवतं राहू शकतात. 
अ पाणी िमळू लाग यानंतरच त्या वाढीस लागतात. 

 
केसली ाणू, पदुक Ciliate, Paramecium. 

पदुक हे एका ाणुजातीचे नाव आहे. माणसाच्या पावलाच्या ठशाची जशी आकृती असते तशीच 
आकृती या ाणूच्या सबधं शरीराची असते. त्याचा आकार अथार्त इतर ाणूचं्या इतपतच असतो. पदुक हे 
नाव आकृतीवरूनच िदले आहे. पदुकाचे शरीर चपटे असते, जणू पादुकाच. मातर् सभोवार केसलाचें 
क डाळे असते. केसल हेही शला माणे कायम वरूपाचे सर असतात. ते पु कळ असून लाबंीला कमी 
असतात. या केसलाचं्या हालचालीने पदुक इकडे ितकडे पाण्यात संचार करू शकतो. या ाणूचंी व ती 
कुजकानासका पानपाचोळा ज्यात आहे अशा संथ गो ा पाण्यात असते. (१) अगदी बारीक एकपेिशक 
वानसे, ज्यानंा वानू असे वगर्नाव आहे ती (२) पदुकाहून लहान ाणू आिण (३) शवेाळतंतू असे याचें ितर्िवध 
खा  असते. खा  आत घेण्याकरता याला एक त ड असते. नको असेल तो खा ाशं तो उपान्त्य भागातून 
बाहेर टाकतो. केसल = Cilium. वानू = Bacterium 
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आ॰ २·६ केसली ाणू पदुक. डावी आकृती ौढ ाणूची. ितच्या उज या 
बाजूच्या खाचेच्या तळात त ड. उजवी आकृती ाणू िवभागताना. 

 
पदुकानंा दोन कारे संतती होते. एक कार ि धा होणे हा असतो. आरंभी एकातच त ड असते 

पण लवकरच ते दुसऱ्यातही तयार होते. आकार आरंभी लहान असतो तो वाढून पूणर् झाला की पुनः त्याचे 
दोन भाग होतात. अशा रीतीने काही िप ा गे यानंतर ही रीत रिहत होते. दुसरी रीत अमलात येते ती 
अशी की, दोन पदुक एकाशी एक खेटतात, न हे जुळतात. दोनही शरीरातील ाकल एकवटते, मग 
दुभगंते, पुनः दुभगंते. या दुसऱ्या रीतीस संगमन Conjugation असे नाव िदले आहे. 

 
पदुक ज्या पाण्यात वावरतात त्याच पाण्यात दुसरे त्याचं्याहून लहान दुबळे ाणी असतात. ते िंकवा 

दुसऱ्या कोणाचे तरी मृतदेहाशं त्याला खा  हणून उपयोगी पडतात. याच पाण्यात त्याच्याहून मोठे 
ाणीसु ा असतात. ते पदुकाला आपले अ  समजून िगळंकृत करू पाहतात. रागाने दुसऱ्याला आपले अ  
बनवीत असताना िंकवा भीतीने, आप याला िगळू पाहणाराला िबचकवण्याकरता पदुकाच्या अंगावर काटा 
उभा रािहलेला दृ ीस पडतो. हा काटा हणजे केसलाचं्या शजेारी त्याहून अमळ अिधक खोलात गुंडाळून 
ठेवलेले लाबं लाबं लोम िंकवा रोम होत. कर्ोधाने िंकवा भीतीने पदुकाच्या अंगावर रोमाचं येतात, असे 
हटले तरी चालेल. 

 
इत ततः पाण्यामध्ये संचार करण्याकरता पदुकाला केसलाचंा उपयोग व ासारखा होतो. 

मृगया संगी िंकवा संकट संगी त्याच्या अंगावर रोमाचं येतात. यावरून त्याला संवदेना आहेत आिण 
संचालनाच्या ेरणाही आहेत, यात शकंा नाही. त्याकरता त्याला वतंतर् गातर् मातर् नसते की वतंतर् अवयव 
नसतो. 

 
शीतज्वर (–कारी) गर्ासक Malarial parasite. 
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शीतज्वर हणजे िहवताप. तो आणणारे जंतू [जंतू = सू म जीव] माणसाला गर्ासतात. शीतज्वर हा 
मोठा तापदायक रोग आहे. के हा के हा त्याने घातही होतो. हुडहुडी भरून ताप येणे हे त्याचे मुख्य लक्षण 
आहे. िहवतापाचे ाणू असतात ते डासाचं्या मध्य थीने रोग्याच्या शरीरातून िनरोगी माणसाचं्या शरीरात 
जातात ही गो  आता िस  आहे. डास चावतो ते हा हे गर्ासक जंतू त्याच्या लाळेतून माणसाचं्या रक्तात 
जातात. तेथे ते आरक्त [आरक्त पेिशका Erythrocyte या पेिशकेस रक्तपेिशका हटले तरी चालेल. एक पेिशका पािहली तर ती आरक्त 
हणजे ताबंसू िदसते. एकावर एक अशा पु कळ पािह यास त्याच लाल िदसतात.] पेिशकात वशे करतात, आिण त्या पेिशकानंा 
गर्ासून आपण वाढतात. आरक्त पेिशका अगदी क्षीण झाली हणजे गर्ासक पेिशकेची संतती होण्याची वळे 
येते. आरक्त पेिशका फुटतात आिण रोगकारक ाणुसंतती बाहेर येते. एकेका रोगकारक ाणूला १० ते १५ 
िपले होतात. त्येक िपलू न या आरक्त पेिशकेत घुसते आिण ितला गर्ासू लागते. या धुम कर्ीच्या वळेी 
गर् त माणसाला हुडहुडी भरून ताप येतो. दर ितसऱ्या िंकवा चवथ्या िदवशी िहवताप येतो. दोन जातींचे 
शीतज्वरकारक ाणू आहेत. त्यानंी या दोन कारचा ताप येतो. रोगी माणूस उ रो र खंगत जातो ते हा 
माणसाबरोबर या रोगकारक ाणूनंाही वाईट िदवस येतात. कारण माणसाबरोबर त्याचेही जीिवत 
संपण्याची भीती असते. अशी वळे येण्यापूवीर्च डास यातील काही ाणूनंा घेऊन नवीन माणसाचं्या शरीरात 
नेऊन सोडतो. 

 

 
 

आ॰ २. ७ शीतज्वरकारी गर्ासक ाणू. १ मनु यरक्तपेिशकेत वशे. २,३,४ तेथे वाढ. ५ तेथेच संतती.  
६ पेिशकेबाहेर जाणे. ७,८ नवीन पेिशकात लहान-मोठी अपत्ये. ९,१० त्याचंा डासाच्या जठरात वशे व 
वाढ. ११ एक कार लाबंट होऊन िनसटतो. १२ तो दुसऱ्याशी िमळून जातो िंकवा १३ एकटाच राहतो.  

१४ जो िमळतो तो वाढतो. १५ त्याला संतती होते ती डासाच्या लाळेसह माणसात जाते. 
 

तुत ाणू जसे माणसाला गर्ासतात आिण संगी त्याचंा घात करतात तसेच ते डासाला गर्ासतात 
आिण त्याचाही संगी नाश करतात. माणसाच्या शरीरात आिण डासाच्या शरीरात या ाणूनंा संतती होते ती 
दोन िनरिनरा या कारची होते. माणसाच्या शरीरातील आरक्त पेिशकात हा रोग- ाणू एखा ा 
अंभ पदा माणे वाढतो. शवेटी एकेका ाणूपासून दहा पधंरा ाणू उत्प  होतात. ते गर् त पेिशकाचंी 
मोडतोड करून बाहेर पडतात. मग त्यापैकी त्येक एकेका न या पेिशकेस गर्ासतो. असे पु कळ वळेा 
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झा यानंतर अशी िवपुल संतती होत नाही. िंकबहुना संतती मुळीच खंुटते हटले तरी चालेल. काही ाणूनंा 
लहान तर काहींना अमळ मोठे बालकरूप ा त होते आिण ते तसेच राहते; वाढत नाही आिण खचतही 
नाही. डासमादी जे हा रोगी माणसाचें रक्त िपते ते हा अशी बालके त्यात असतील तेवढीच जगतात, 
बाकीच्या गर्ासकपेिशका मरतात. डासीच्या जठरात एक लहान एक मोठे बालक, याचंा संयोग होऊन एक 
बाल ाणू तयार होतो. तो थम लाबंट असतो मग गोलसर होतो. तो गोल होताना उदरतटात घुसून 
पलीकडील कोथ यात जातो. तेथे त्याची उ रो र वाढ होऊन त्याच्यात शकेडो लाबंट िपले 
Sporozoites उत्प  होतात. ती डासीच्या लाळेतून पुनः माणसाच्या शरीरात वशे करतात. शीतज्वर 
अ ाप माणसानंा येतात त्या अथीर् तुत गर्ासक ाणूनंा अशी संधी के हा के हा िमळते यात शकंा नाही. 
डासात उत्प  होणारी लाबंट िपले या खरोखरी तुत ाणूच्या बीजुकाच होत. 

 
पंज Sponge. 

हे एका बहुपेिशक ाण्याचे नाव आहे. पाणी शोषनू घेण्याकरता िंकवा अंग चोळण्याकरता पजं 
वापरतात ती खरोखरी काही समुदर् ाण्याची वाळलेली घरे असतात. ही घरे एकाला एक लागून मोठा या 
वसाहती झाले या असतात. या घराचें बाधंकाम रेशमासारख्या काबर्नी दर् याचे असते. या वसाहतीत गोल 
कोठ ा असून त्यातून पाण्याची आयात-िनयार्त होण्याकरता बारीक न या असतात. पजंाच्या पु कळ 
जाती आहेत. एकंदर वसाहतीच्या रचने माणे आत या आयातिनयार्तीच्या न याचंा यहू वगेवगेळा असतो. 
वसाहतीच्या घटक पेिशकानंा आत या अंगाने शल असतात त्याचं्या चळवळीने पाणी वाहण्याची िदशा 
ठरािवक राखली जाते. िजवतं पजं फडक्यात धरून खाऱ्या पाण्यात िपळला तर त्याचं्या पेिशका 
िव किळत होऊन बाहेर पडतात आिण बाधंकामाच्या मालाचा चोथा फडक्यात राहतो. तुटक पेिशका 
पाण्यात वळवळ करीत एकतर् येतात आिण भां ाच्या तळाशी घरे बाधंण्याच्या उ ोगाला लागतात. हा एक 
संघजीवनाचा नमुना आहे. सवर् ाणू हटले तर वतंतर् आहेत पण त्याचंा वभाव असा बनला आहे की 
सवार्ंनी िमळून एकाला एक लागून राहावयाचे. सवार्ंचे काम एकसारखेच, त्यात फरक नाही. हणून या 
सबधं वसाहतीला एकच बहुपेिशक ाणी हटले तरी चालेल. काही पजंजाती िसकतेची घरे बाधंतात तर 
काही खडूची घरे बाधंतात. काही पजं-वसाहती बोराएव ा असतात तर काही ह ीच्या डोक्याएव ा 
असतात. िचतर्ात छोटी वसाहत दाखिवली आहे. 
 

 
 

आ॰ २·८. पंज सबधं व छेद, छ. 
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गो ा पाण्यात राहणारे पजं आहेत. ते यवहारोपयोगी नाहीत. उपयोगी पडणारे पजं 

भमूध्यसमुदर्ात आिण उ र अमेिरका व ऑ टर्ेिलया याचं्या आसपासच्या समुदर्ात आहेत.  
 
पजंाची रचना दुरमडले या नळकां ासारखी असते. पेिशकाचें दोन थर असतात. बाहेरचा 

टणक आिण आतला िलविलवीत असतो. आयातीची िछदेर् पेिशकाचं्या अंतरंगात असतात. दोन थराचं्या 
मध्ये िचवट धागे असतात. काहींच्या अशा धाग्यातच चुन्याची िंकवा िसकतेची ढलपटे असतात. 

 
पजंाची नवोत्प ी अगदी सो या रीतीने होते. त्याच्या तळाच्या बा ागंावर एक पुटकुळी उगवते. 

ती एखा ा झाडाच्या धुमाऱ्या माणे वाढते. ितजपासून सबधं नवा पजं उत्प  होतो. िबकट पिरि थती 
आली असता उत्प ी िनरा या रीतीने होते. बा ागं सुकून वाळूनही जाते. अंतरंगातील पेिशकापैंकी काही 
थो ा दहापाच वगे या होतात. त्याचं्यावर एक पापुदर्ा तयार होतो. त्यामुळे या वेग या झाले या पेिशका 
एकवटून राहतात, पण सुकत नाहीत. पुनः अ पाणी िमळाले हणजे या पेिशकासमूहापासूनच नवीन संपूणर् 
पजं तयार होतो. हा समूह हणजे पजंाचे अपत्यच समजण्यास हरकत नाही. 

 
हयदर Hydra 

गो ापाण्यात राहणाऱ्या एका छोटेखानी ाण्याचे हे नाव आहे. याचे शरीर हणजे एक 
िलविलवीत फां ा फुटलेले एक नळकाडें असते. त्याला एखादी चागंली उपमा ायची तर ती 
पािरजातकाच्या फुलाची देता येईल. फुलाला एक दाडंा आिण त्याच्या टोकाशी दहापाच पाक या असतात 
तशा याच्या मुख्य शरीराच्या बुधंावर चार ते आठ शाखा असतात. पण पािरजातकाचे फूल या हयदराच्या 
मानाने फारच मोठे असते. हे फूल गळून पड यावर त्याच्या गळले या भागाच्या खाली जो िहरवा पेला 
राहतो. त्याच्या इतकी लाबंी हयदराच्या बुधं्याची असते. पण त्याची रंुदी या पे याच्या पेक्षा पु कळ कमी 
असते. सरासरी कपडे िशवायच्या दोऱ्याएवढी. त्याचं्या फां ाचंा िव तार पहायचा हणजे हातात िंभगच 
घेतले पािहजे. याच्या शरीराचे बुधं हणजे एक नळकाडें अशाच त्याच्या शाखाही नळकाडंीच असतात. 
बुधाला सभोवार फां ा असतात आिण मध्यावर ार असते. सवर् नळकां ाना िमळून हे एकच ार असते. 
फां ा हे जणू या ाण्याचे हात असतात. या हाताने तो आपले भ य पकडून आप या त डात भरतो. आता 
सािंगतले तेच ार याचे त ड. याला दुसरे ारच नसते. ते हा या भ यातला रस शोषनू घेऊन राहील तो 
चोथा त्याच ाराने तो बाहेर टाकतो. या ाराला आ य Mouth हणावे. आ यातून आयात आिण 
आ यातूनच िनयार्त, अशी याची विहवाट आहे. बुधंाचे नळकाडें हेच याचे पोट असते. हयदराच्या बुधंाच्या 
बुडाशी जी चकती असते ितच्या योगाने तो एखा ा वानसाच्या काडंाला िंकवा पानाला िचकटून राहतो. 
के हा के हा हा ाणी पाण्यात या एखा ा दगडाला िचकटून राहतो. हयदर आपले बडू सरकवीत 
सरकवीत चालतो, िंकवा शाखारूपी हात टेकून बडू वर करून चालतो िंकवा एकदा बडू, एकदा हात, पुनः 
बडू टेकून चालतो, हणजेच कोलां ा मारतो. 
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आ॰ २·९ हयदर. ौढ आिण तळाजवळ शाखारूप संतान. 
आ॰ २·१० हयदराची आयुधे. 

 

 
 
हि तका= शाखारूपी हात. Tentacle, बुडाची चकती Basel dise. 
 

हयदराची आयुधे. 
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हयदराच्या अंगात पेिशकाचें दोन थर असतात. त्यात या बाहेरच्या थरात िठकिठकाणी िविश  
पेिशका असतात. त्यात त्याचंी आयुधे असतात. संग आला की ती उपसली जातात. आयुध सूतर्रूपाचे 
असते. ते गुंडाळून राहते. आयुधे दोन कारची असतात. संग येतो ते हा एक उभारले जाते आिण शतर्चू्या 
अंगात घुसिवले जाते; दुसरे चमकावले जाते. ते शतर्लूा गुरफटून पकडते. पिह या आयुधाच्या बुडाला एक 
काटा असतो, त्याने शतर्चेू अंग ओरखडले जाते. नंतर सूतर् त्या ओरख ात घुसते. दुसऱ्या आयुधाला 
काटा नसतो. नुसताच तंतू असतो. त्याने शतर्लूा िवळखा बसतो. ही आयुधे ज्यात असतात अशा पेिशका 
इतर भागापेक्षा शाखातच अिधक असतात. खा  पकडताना िंकवा शतर्पूासून वतःचे संरक्षण करताना 
त्याचंा उपयोग होतो. सूतर्ामध्ये िवष असते. त्यामुळे शतर्लूा मूच्छार् येते. 

 
दुसऱ्याची िशकार करण्याकरता िंकवा दुसऱ्याकडून आपली होणारी िशकार चुकवण्याकरता 

आयुधाचंा उपयोग होतो.  
 
झाडाला शाखा फुटावी तशी हयदराला संपूणर् हयदररूपच शाखा फुटते आिण तुटून वगेळी होते, 

तीच त्याची संतती! 
 

जलछतर् Jelly fish. 
हे एका समुदर्वासी ाण्याचे नाव आहे. हा ाणी भरती ओहोटीच्या रेषामध या टापूत राहतो. याचे 

रूप िझरमु या लावले या छतर्ीसारखे असते. छतर्ीच्या आत या पृ भागाच्या मध्यभागी त्याचे ार असते. 
या एकाच ाराने आयात व िनयार्त होते. याला ाराशजेारीच चार ल बते िलविलवीत हात असतात. त्यानंी 
तो खा  पकडतो. याच्या हातानंा िवषारी केस असतात. समुदर्ाच्या पाण्यात बारीक सारीक ाणी 
सापडतात. त्यानंा हातानंी पकडून तो आप या त डात धरतो. एकेचा पेिशकेच्या जाडीचे दोन थर रचून 
झाले या तटबदंीमध्ये पोकळी, अशा वरूपाची याच्या शरीराची रचना असते. याचा आकार एखा ा 
चहाच्या बशीएवढा असतो. ठेवण पालथ्या बशीसारखी असते. याच्या िविवध जातीचे रंग िविवध असतात. 
याला काज याच्या धरतीवर रंगीत मंद काशही उत्प  करता येतो. त्यामुळे रातर्ीच्या हरी याचें थवचे्या 
थवे िदसतात ते हा रंगीत तरंगत्या छत्र्याच जणू चाल या आहेत अशी शोभा िदसते.  

 

 
 

आ॰ २· ११ जलछतर्. 
 



 

अनुकर्मिणका 
 

समुदर्फूल Sea anemone. 
 

 
 

आ॰ २·१२ आ मी खेकडा, शखंरूपी आ म आिण समुदर्फूल. 
 
समुदर्ात राहणाऱ्या काही ाण्यानंा हे नाव िमळालेले आहे. याची कारणे दोन आहेत. एकतर 

त्याचं्या िविवध जातींचे रंग फुला माणे मोहक व िविवध असतात. दुसरे असे की, त्याचंी आकृतीही काहीशी 
फुलासारखी असते. एक नळकाडें, त्याच्या वरच्या काठाला पु कळसे पाकळीवजा हात, आिण तळाशी एक 
िचकट ताटली असे त्याचे शरीर असते. या शरीरात पेिशकाचें केवळ दोनच थर असतात. त्येक थर 
एकेका पेिशकेच्या जाडीचा असतो. िचकट ताटलीने हा कोठेतरी टणक जागी िचकटून राहतो. याच्या 
पाक यानंा िवषारी केस असतात. इतर ाण्यानंा दंश करुन ते घायाळ झाले हणजे हा त्यानंा हातानंी 
त डात ओढतो. त डा भोवतीच हात असतात. नळकां ात खा  पच यानंतर राहील तो त्याज्य भाग हा 
आप या त डावाटेच बाहेर टाकतो. याची जाडी साधारणपणे वीतभर होऊ शकते. त्याचे आयु य शभंर 
वषार्पेक्षा अिधक असू शकते. हा ाणी भरती ओहोटीच्या रेषाचं्या मध या टापूत राहतो. उघडा पड यावर 
हा गोळा होऊन बसतो. आ॰ २.१२ मध्ये हा एका शखंावर िचकटलेला दाखिवला आहे. 

 
वाल, पोकळे Coral. 

समुदर्काठी सापडणारे खिटकेचे CaCO₃ चे बनलेले पदाथर् हणून पोवळी िस  आहेत. त्याचं्या 
आकृती िविवध असतात. त्यापैंकी झाडासारखी आकृती िवशषे पिरचयाची आहे. पोवळी िविवध रंगाचीही 
असतात; पाढंरी, ताबंडी, िनळी, इ. पोवळी ही खरोखरी ाण्याची कवचे असतात. त्याचंी मृदुशरीरे नाहीशी 
होऊन फक्त कठीण कठीण कवचे रािहलेली असतात. िजवतंपणी या कवचाचं्या आत आिण िंकिचत बाहेर 
त्या ाण्याचंी शरीरे असतात. वाल ाणी पु कळसा समुदर्फुलासारखा पण त्याहून पु कळ लहान असतो. 
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आ॰ २·१३ वाल. एक पु परूप ाणी 
मोठा केलेला आहे. 

 
तो समुदर्ात राहतो. त्याच्या शरीराला एकेका पेिशकेच्या जाडीचे दोनच थर असतात. त्याला त डाशजेारी 
पाक याही असतात. त्या पाक यानंी तो आप या भ य ाण्यानंा दंश करतो, गुरफटून घेऊन त डात 
घालतो, आिण उरलेला चोथा त डावाटेच बाहेर टाकतो. झाडावर फुले उमट या माणे याची त डे 
उमटलेली िदसतात. झाडावर फां ा या यात तशीच याच्या नळकाडेंवजा भागावर िपले उमटतात. जुना 
ाणी मेला तरी त्याचे कवच जाग्यावरच राहते. त्यामुळे फां ारूपी संतती जेथ या तेथे राहते. त्यामुळे 
त्याचंी मोठमोठी जंगले उत्प  होतात. समुदर्ात या खळबळीमुळे कधी कधी याच्या फां ा तुटतात आिण 
िकनाऱ्यावर येऊन पडतात. या ाण्याचं्या वसाहती िंकवा जंगले हणा खडकाला िचकटलेली असतात. 
त्यावर १५, २० पुरुष उंचीपयत पाणी असते. िवषुवाच्या दिक्षणो र ३० अंशापयर्त याचंी वाढ चागंली होते. 

 
वगीर्करण 

तुत करणात ज्या जातींच्या ाण्याचंा िवचार केला आहे त्याचंी गणना तीन पिरसंघात होते. 
पिहला पिरसंघ ाणूचंा, त्यात या ाण्याचें चार पिरवगर् केलेले आहेत. पिहला पिरवगर् पदक पींचा; 
अंभ पद, खिटकावासी आिण िसकतावासी ाणू, याचंा. या ाणूनंा सर असतात ते तात्पुरते येतात 
जातात. या पिरसंघातला दुसरा पिरवगर् शली ाणूचंा. यानंा एक दोन सर असतात ते कायमचे असतात. 
यात िनदर्ाकर, सूराकर, युगलीन आिण वालावल याचंा समावशे होतो. ितसरा पिरवगर् पदुकाचंा. त्याचें नाव 
केसली. त्यानंा केसल असतात. चौथा पिरवगर् बीजुकी ाणूचंा. शीतज्वर (–कारी) ाणू हे त्या पिरवगार्त 
गणले जातात. त्यानंा संतती होताना बीजुका उत्प  होतात. बीजुकी Sporozoa. 

 
या चौथ्या पिरवगार्ला बीजुकी ाणू हट याने काही संिदग्धता उत्प  होते. कारण पिह या 

पिरवगार्त या अंभ पदानंा देखील बीजुका येतात. तरी त्यानंा चौथ्या पिरवगार्त गणावयाचे नाही. असे 
करण्याचे कारण असे की, अंभ पदाची संतती एकतर साध्या िवभागणीने होते नाहीतर संकट संगी जीव 
धरून राहण्याकरता बीजुकाधारणेने होते. तसे शीतज्वर ाणूचे नाही. त्याला साध्या िवभाजनाने संतती 
होते, बीजुकाधारणेने होते, आिण िंलगधारणेने होते. मनु यशरीरात या ाणूच्या ज्या मो ा लहान अशा 
िवषमाकार पेिशका उत्प  होतात त्या ीपुरुषपेिशका होत. अशी संतती अंभ पद ाणूनंा होत नाही. 
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अंभ पदाचं्या काही जाती इतर जीवानंा गर्ासणाऱ्या आहेत. पण काही वतंतर् अगर्ासक जीवन जगणाऱ्याही 
आहेत. चौथा शीतज्वर (–कारी) ाणूचंा जो पिरवगर् आहे, त्यात या सवर् जाती परजीवगर्ासक आहेत. 
त्यानंा वतंतर् जीवन नाही, आिण त्याचं्या जीवनामध्ये बीजुकाधारण ही अव य गो  आहे. तशी ती 
अंभ पदात नाही. हणून या चौथ्या पिरवगार्ला केवळ बीजुकी हटले तरी त्याचा अथर् बीजुकावलंबी िंकवा 
बीजुकापर असा समजावा. 

 
या करणात सािंगतले या ाण्यात दुसरा पिरसंघ िछदर्वतंाचंा. पंज हे त्याचे तीक आहे. यात 

पेिशकाचंा संघ असतो. या पेिशकाचं्या अंतरंगात िछदेर् असतात. त्यातून भोवतालचे खारे पाणी खेळते. 
खिटकावासी आिण िसकतावासी ाणू सरंधर् कवच आप या भोवती तयार करतात, हणून ते रंधर्िनवासी 
होत. तुत पजं ाणी तसे नाहीत. त्याचं्या वतःच्या अंगातच िछदेर् असतात. हणून त्यानंा िछदर्वंत 
Porifera हणावयाचे. 

 
या करणात सािंगतलेले हयदर, जलछतर्, समुदर्फूल व वाळ हे ितसऱ्या पिरसंघात मोडतात. 

यानंा कुहरातंर्ी Coelenterata हणतात. याचं्या शरीरात अनेक पेिशका दोन थरात रचले या असतात. 
इतकेच न हे तर त्याचें एक साधे बोळके िंकवा नळकाडें बनलेले असते. त्याचा त्यानंा आत ासारखा 
उपयोग होतो.  कुहर = कोठा. अंतर् = आतडे. 
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करण ३ 

 
कृमी आिण कीट 

 
गर्ासक Parasite 

मागील करणात आपण काही क्षदुर् ाणी पािहले. त्यापैंकी काही नुसत्या डो यानंी न 
िदसण्याइतके बारीक असतात आिण काही जेमतेम िदसण्याइतके बारीक असतात. पिह याचे शरीर केवळ 
एका पेिशकेचेच बनलेले असते तर इतराचें बहुत पेिशकाचें बनलेले असते. तथािप त्या पेिशका दोन थरात 
रचले या असतात. तुत करणात आपणास कृमी आिण कीट याचंी मािहती िमळवावयाची आहे. या 
ाण्याचं्या शरीरात पु कळ पेिशका असतात त्या तीन थरात रचले या असतात. या शरीरास दोन पाखी 
असतात, डाव ेव उजव.े ही दोनही पाखी सारखी असतात. ती िंबब ितिंबबा माणे असतात. माणसाच्या 
िंकवा पशूच्या पोटात जंत होतात त्यानंा िकरमे हणतात. िकरम आिण कृमी एकच. पु कळशा कृिमजाती 
अशा इतर ाण्याचं्या शरीरात राहून त्याला थोडाबहुत अपाय करून आपली उपजीिवका चालवतात. अशा 
ाण्यानंा गर्ासक ाणी हणाव.े मागील करणात शीतज्वर– ाणू हे गर्ासकाचे उदाहरण येऊन गेलेलेच 
आहे. या करणात काही गर्ासक ाणी पहावयाचे आहेत. नारू हा त्यातला एक आहे. काही ाणी 
दुसऱ्याच्या शरीरात राहून त्याला काही अपाय करीत नाहीत. माणसाच्या आत ात राहणाऱ्या अशा काही 
जंतुजाती आहेत. अथार्त त्या सू म आहेत. काही थूल ािणजाती देखील अशा आहेत की त्या माणसाच्या 
आत ात राहून त्याला अपाय करीत नाहीत. तथािप यामुळेच त्या िस  नाहीत. माणसाच्या शरीरात 
वाटोळे जंत कधी कधी आढळतात. त्याचें वतर्न मध्यम असते. ते कधी कधी मुळीच अपाय करीत नाहीत, 
कधी कधी थोडासाच अपाय करतात, तर कधी कधी मोठा अपायसु ा करतात, पण हे संग फार थोडे. या 
ाण्याचे गर्ासकत्व िविवध तीचे असते. 

 
जंतु Micro-organism, Microbe, Germ. 
 

संि त Saprophyte. 
दुसऱ्याच्या शरीरात राहून त्याला जर एखादा ाणी अपाय करीत नसला तर त्याला आि त 

हणावे. वाटोळे जंत कधी कधी नुसते आि तासारखे राहतात. आ यी माणूस त्यामुळे तर् त िंकवा गर् त 
होत नाही. वाटोळे जंत माणसाच्या पोटात राहतात ते हा ते माणसाच्याच अ ाचा काही वाटा आपण घेतात. 
ते हा ते मोठा अपाय करीत नसले तरी काही हानी करतातच. चाबकू–जंत हणून काही जंत माणसाच्या 
पोटात राहतात ते पोटातला मळ खाऊन आपली उपजीिवका करतात हणून अथार्त त्यापंासून माणसाची 
काहीएक हानी होत नाही. हे खरे आि त होत. आ यी माणसास त्याचंी दादही लागत नाही. अशा जंतास 
संि त आिण माणसास सं यी, असे हणणे योग्य आहे.  
 

सं यी Host of a saprophyte. आ यी Host of a parasite. 
 

िच प कृमी, चपटे जंत. Flat worms. बदामी जंत Liverfluke. 
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माणसानंा कधी कधी जंताचंी बाधा होते. बहुधा हे जंत लाबंट आिण वाटोळे असतात. यािशवाय 
चपटे जंतही कधी कधी माणसानंा उपदर्व करतात. असले जंत मासंाहारी लोकाचं्या शरीरातच आढळतात. 
त्यातले काही आत ात राहणारे आहेत तर काही यकृतात राहणारे आहेत. काहींना बदामी जंत असे 
हणतात, कारण त्याचंी आकृती आिण आकारही लहानशा बदामबीसारखा असतो. बदामी जंताचे अंग 
िलविलवीत असते.  रंग भरुकट असतो. त्याच्या रंुदट टोकाशी त ड असते आिण अरंुद टोकाशी मल ार 
असते. त डामागे ाशन यहू अंगभर परसलेला असतो. तथािप मल ाराशी त्याचा थेट संबधं नसतो. शजेारी 
एक निलका यहू असतो. त्याचे टोक तेच मल ार होय. या जंतात नरमादी असा यिक्तभेद नसतो. एकाच 
शरीरात दोनही िंलगाची इंिदर्ये असतात. अंडी बाहेर पडण्याचे ार त डाजवळ असते. गर् त ाण्याच्या 
यकृतात िप  वहाण्याच्या ज्या न या असतात त्यात जाऊन त्याचं्या तटास त डाने िबलगून त्यातला रस हे 
जंत शोषनू घेतात. तेव ावरच त्याचंी उपजीिवका चालते. हणून थायु मळ उत्प च होत नाही. मल ार 
सािंगतले त्यातून दर्व मलच काय तो बाहेर पडतो. िचतर्ामध्ये हा उत्सगर् यहू दाखिवला नाही. या ाण्याला 
अिभसरणाची िविश  इंिदर्ये नसतात. त्याचंी गरज नसते. त्येक पेिशका तयार अ रस शोष ूशकते आिण 
मल मलनिलकात सोडू शकते. 

 

 
 

आ॰ ३·१ बदामी जंत. १ ौढ जंत. चोखण्या आिण जननिदर्ये. २ त्यातून िनपजणारे अंडे. ३ त्यातून 
िनघणारे केसली िपलव (अंडजात). ४ त्यापासून शखंकीटात उत्प  होणारा बीजुकगुंठ. ५ त्यापासून तेथेच 
होणारा बीजुजंत. ६ त्यापासून िनघून गवतात वावरणारा उपजंत. ७ त्यापंासून होणारा गुंिठत जंत. ८ 
बदामी जंताचा ाशन यहू. केसली िपलव Miracidium. बीजुकागुंठ Sporocyst. बीजुजंत Radia. गुंिठत 

जंत Encysted cercaria.पु क=पु कवािहनी  Vitellineduct. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
नवोत्प ी 

मध्यरेषेच्या जवळ दोन शाखावतं न या असतात त्या रेत उत्प  करणाऱ्या न या असतात. 
त डाजवळ त्या एकवटतात. मध्यरेषेपासून दूर दोन न या असतात त्यानंाही शाखा असतात, पण त्याचंा 
जोड शरीरमध्याच्या आड या रेषेच्या सुमारास होतो. या रेषेच्या जरा पुढे तारकेसारखा अवयव असतो. तो 
िंपड असतो. त्यातून ाव िनघतो. त्याने अंडकवच बनते. बाकीच्या पसाऱ्यातून अं ातील अपत्याला 
पोषक दर् य िनघते. त्याला पु क असे नाव आहे. ीपेिशकेला अंदुक हणतात. अंदुके ज्यात उत्प  होतात 
तो िंपड अंदुकी. तो तारकािंपडाजवळच असतो. अंदुक, पु क आिण कवच िमळून अंडे तयार होते. अंडी व 
रेत बाहेर पडण्याचे ार त डाच्या जवळच असते. त्या ारापयत अंडवािहनी नळी असते. बहुधा दोन बदामी 
कृमी एकमेकाजवळ येऊन एकमेकाच्या रेताची देवघेव करतात. त्येकाच्या अंदुकाला दुसऱ्याचे रेतुक, 
हणजे रेतात असणारी पेिशका, िमळते. दोही िमळून एक पेिशका तयार होते ते रंदुक होय. रंदुक पु क 
आिण कवच िमळून अंडे तयार होऊन अंडवािहनीवाटे बाहेर पडते. अंदुक Ovum. रेतुक Sperm. रंदुक 
Zygote. अंदुकी Ovary. पु क Yolk. िंपड  Gland. अंडवािहनी  Oviduct. अंडे Egg. 

 
दोघांची मध्य थी. 

या अं ापासून नवा जंत उत्प  होण्याकरता दोन ाण्याचंी मध्य थी अव य असते ती अशी :– 
एकेका बदामी जंताच्या शरीरात हजारो अंडी उत्प  होतात. हे जंत बहुशः मढीच्या शरीरात आढळतात. 
एकेका मढीच्या शरीरात कधी कधी दोनश े जंत आढळलेले आहेत. मढीच्या िप वािहन्यातून या जंताची 
अंडी ितच्या आत ात जातात आिण तेथून िव ेबरोबर बाहेर पडतात. अंडी कोर ा जागी पडली तर 
वाळून मरून जातात. परंतु मढी के हातरी पाणी िपण्याला एखा ा डबक्याशी िंकवा त याशी जाते ते हा 
तेथे ितच्या ल ा पड या तर त्यातली जंताचंी अंडी ओलसर जागेवर पडतात. तेथे उबारा बरा असला तर 
त्यातील जीव वाढीस लागतो. सुमारे दहा िदवसानंी अं ातून िपलव बाहेर पडते. त्याला केसल असतात. 
त्याचं्या योगाने ते चळवळ करीत एखा ा गोगलगाईच्या अंगात िशरते. गोगलगाईच्या शरीरात िपलवाची 
वाढ आिण वीणही होते; पण त्याला जंताचे रूप येत नाही. िवणीने होणाऱ्या न या िपढीचे रूपही वगेळेच 
असते. त्याला आपण उपजंत हणू. उपजंत गोगलगायीतून बाहेर पडतात ते एखा ा गवताच्या काडीचा 
आसरा घेऊन राहतात. एखा ा मढीने ते गवत खा े हणजे ते मढीच्या पोटात जातात. तेथे मातर् त्याचंी 
वाढ होऊन त्यानंा जंताचे रूप येते. बदामी जंताचंा उपदर्व मढीला तसा बकरी, गाय, घोडा, डुकर, ससा, 
माजंर इत्यािद पशूनंा तसा माणसालाही होतो. िपलव=िपतरापेक्षा रूपाने िवशषे वगेळे अपत्य Larva. 
उपजंत Cercaria. 

 
प कृमी Tape worms. 

वराह-प कृमी या नावाचे कृमी माणसाच्या आत ात के हा के हा आढळतात. या जंताचंी प ी 
िकत्येक हात लाबं असते. ितच्यात आडवी पेरी प  िदसतात. दोन पेऱ्यामधला भाग ते काडं. अशी काडें 
एका जंतात शकेडो असतात. एका टोकाकडून ती दुसऱ्या टोकाकडे मोठी होत आलेली असतात. बारीक 
टोक आत ास िबलगून असते. तेथील काडं ते पिहले काडं. त्यापासून कर्माने इतर काडें िनमार्ण झालेली 
असतात. शवेटी थमिनिर्मत काडं राहते. के हा के हा काडें तुटून वगेवगेळी होऊन िव ेबरोबर बाहेर 
येतात. के हा के हा सबधं प ीच्या प ी तुटून पडून जाते. पिह या काडंाच्या आरंभी अनेक काटे असतात. 
त्यानंी ही जंत माणसाच्या आत ाच्या आ तराची पकड घेतो. जवळच चार वाटो या चोखण्या असतात. 
त्याचंा उपयोग करून तो रस शोषनू घेतो. आयता पचलेला रस िमळत अस यामुळे या ाण्याला 
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पचन यहूाची गरज नसते. दर्वमल टाकण्याची यव था असते. त्येक काडंात नरमादी अशा दोनही 
िंलगाचंी इंिदर्ये असतात. अंडी गर् त माणसाच्या िव ेबरोबर बाहेर पडतात. चोखणी Sucker. 

 

 
 

आ॰ ३·२ वराहप कृमी. १ आरंभ. २ अंत्यभाग. दोनही सुमारे अध्यार् आकाराचे. ३ अंडे. 
४ आरंभकाडं. आकडे व चोखण्या, वाढता आकार. 

 
िव ेबरोबर ही अंडी डुकराच्या भ य थानी पडतात. डुकराच्या आत ात गे यावर आतील जीव 

आत ाच्या रक्तवािहन्यात िशरतो. तेथून तो सागंा ाच्या मासंात जातो तेथे त्याची वाढ होऊन एक 
गाठोडे तयार होते. त्या गाठो ात बाळजंत उलटा टागंलेला असतो. त्यासभोवार गाठोडीच्या तटापयत 
दर्व असते. असे हे जंतदूिषत मासं नीट न िशजवता माणसाने खा े हणजे त्याच्या आत ात ही जंताची 
गाठोडी फुटते आिण बाळजंत डोके वर काढून माणसाच्या आ तराला िबलगतो. तीन चार मिहन्यात तो 
ौढ होतो, आिण त्यातून काडें तुटण्यास ारंभ होतो. 

 
थोडाबहुत फरक असलेले प कृमी असतात. एका जातीचे बाळजंत गोमासंात असतात. 

माणसाच्या िव ेतून पडणारी अंडी गवताच्या काडीला िचकटून राहतात. तेथून ती गायीच्या अ ाबरोबर 
ितच्या पोटात जातात. एका जातीच्या प कृमींचे जंत कुत्र्याच्या आत ात राहतात. कुत्र्याच्या िव ेचा 
संपकर्  माणसाच्या अ ाशी होऊन अंडी माणसाच्या पोटात जाऊन जंत-बालकाचंी गाठोडी त्याच्या यकृतात 
िंकवा मदूत तयार होतात. त्यामुळे माणसाच्या िजवावर बेतण्याचा संभव असतो. 

 
लहाना प ीजंत Rat tape worm. 

कधी कधी माणसाच्या पोटात सुमारे २ cm लाबंीचा प ीजंत आढळतो. त्यात चोखण्या व काटे हे 
अवयव असतात आिण शपे ास काडें असतात. हे जंत पचलेले अ  शोषनू घेतात. त्यामुळे माणूस खंगतो. 
त्याला रक्तक्षय होतो असे हणतात. त्याचे रक्त फार कमी होते हे खरेच आहे. त्या गो ीचे कारण हा 
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जंतसमुदाय असतो. त्या जंताचंी अंडी गर् त माणसाच्या िव ेत आढळतात. एव ावरून त्याचंा तपास 
लागतो. 

 
याच जंतानंी उंदीर पछाडले जातात, असे आढळते. तथापी हा रोग मूळचा उंदराचा का माणसाचा 

ते मातर् सागंता येत नाही. दुसऱ्याच्या मध्य थीिवना हा उंदराचा उंदराला होऊ शकतो. तसाच माणसाचा 
माणसाला होणे संभवते. अथार्त माणसाच्या िव ेतील अंडी पुनः माणसाच्याच अ ापयर्त पोचतात असे 
गृहीत धरलेले आहे. उंदीर माणसाचे अ  दूषवीत असतील हेही संभवनीय आहे. 

 

 
 

आ॰ ३·३ लहाना प ीजंत; शजेारी अंडे; आकार वाढवलेला. 
 

सामान्य वाटोळे जंत Common round worms. 
माणसाला उपदर्व करणारे पु कळ जातीचे जंत आहेत. त्यातील मुख जात ती ही होय. हे जंत 

एखा ा टाकासारखे वाटोळे आिण लाबंट असतात. लाबंी साधारण टाकाच्या एवढीच असते. यात नर मादी 
असा भेद असतो. मादी नरापेक्षा थोडी अिधक जाडी आिण लाबंही असते. बहुधा टीचभर लाबंीचे जंत 
पाहण्यात येतात. त्याचंी दोनही टोके िनमुळती असतात. एका टोकाला तीन पाक या असतात. ते पुढील 
टोक होय. या तीन पाक या हणजे तीन ओठ होत, एक वरचा आिण दोन खालचे, डावा उजवा असे. 
येथून मागे घसा आिण ाशन नळी असते. ितच्या शवेटी गुद ार असते. माणसाने पचिवलेले अ  शोषनू 
घेऊन जंत आपली उपजीिवका करतात. ाशनीच्या भोवती आिण त्वचेच्या आत रेत िंकवा अंडी उत्प  
करणारी इंिदर्ये असतात. त्याची नावे मु क व अंदुकी ही होत. 

 
ाशनी Alimentary canal. मु क Testis. अंदुकी Ovary. 

 
जंतिपलव 
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ौढ जंतमादी एका िदवसात दोन दोन लाख अंडी सव ूशकते. ही अंडी िंभगाच्या मदतीवाचून 
िदसत नाहीत. अशी सूती सुमारे तीन मिहने चालू शकते. या अवधीत रोजच्या रोज आ यी माणसाच्या 
िव ेबरोबर जंताचंी अंडी बाहेर पडत असतात. त्यानंा आरंभी ऊब व ओलावा हवा असतो. आठ पधंरा 
िदवसानंतर मातर् ती रुक्ष आिण थंड हवते वषार्नुवषर् िजवतं राहू शकतात. साहजीकच जंताचंी अंडी धुळीत 
पडून असतात ती धुळीबरोबरच माणसाच्या अ पाण्यात जाऊन पडतात. त्यातील काहींना माणसाच्या 
पोटात जागा िमळते. आत ाच्या तटाशी पोच यावर अं ातून िपलव बाहेर िनघते, आिण आत ाच्या 
तटातील रक्तवािहनीत िंकवा िंलफवािहनीत पोचते. तेथून दय ारा ते फु पुसात जाते. तेथे त्याची कात 
गळून पडून थोडी वाढ होते. मग खाकऱ्याबरोबर ते वर घशापयत जाते. तेथून अ ाबरोबर ते आत ात 
उतरते. तेथे त्याची आणखी एक कात गळून पडते. तेथून पुढे त्याला जंताचे रूप येते. जंत आ यी  
ाण्याचा तयार अ रस िपऊन वाढतात. 

 

 
 

आ॰ ३·४ वाटोळा साधा जंत. १ अंडे, अंतरंग; २ अंडे, बा ागं; आकार वाढवलेला. 
३, ४ मादी व नर ौढजंत × ½. ५ डोके, वरून व बाजूने; आकार वाढवलेला. 

 
पशुप याचं्या अपत्याला आपण िपलू हणतो. िपलाची आकृती बहुशः ौढाच्या सारखीच असते. 

आकार मातर् लहान असतो. तुत ाण्याचंी अपत्ये ौढापेंक्षा इतकी वगेळी असतात की, ती िपतराचं्या 
रूपावरून ओळखता येत नाहीत. अशा अपत्यानंा िपलव हटले आहे. पतंग, डास, माशा, इत्यादी 
कीटकानंा आळीरूप िपलवे असतात. लव या श दाला अिप हा उपसगर् लावनू आिण त्यातील ‘अ’चा लोप 
करून हा श द केला आहे. अिप + धान = िपधान. अव + लंब = वलंब, या प तीवर अिप + लव = 
िपलव Larva. 

 
गर् तास अपाय 



 

अनुकर्मिणका 
 

जंताचे िपलव आपले रूप टाकून ौढ होईपयत ज्या माणसाच्या आ याला असते त्यास अपाय 
होत नाही, पण नंतर होऊ लागतो. अ  अंगी लागत नाही हा पिहला अपाय होतो आिण त्यामुळेच 
दुबळेपणा, रक्तहीनता इत्यादी गो ी होतात. बहुधा एखादा दुसरा जंत िव ेबरोबर बाहेर पडतो. त्यावरून 
त्याचे अि तत्व कळून येते. िच  जंत त डावाटे बाहेर पडतो. एखादा जंत यकृतात घुसून िप ाला 
अडथळा आणतो. काही संगी ढोबळ िवकार न होता जंतानंी गर्ासलेला माणूस नुसता खंगतो. काही संगी 
जंतगर् ताला पोटदुखी, डोकेदुखी, ज्वर, असे िवकार होतात. काही संगी जंत आत ाचा तट फोडून 
नंतर बबी फोडून बाहेर आ याचे उदाहरण घडले आहे. 

 
गोड खाण्याने जंत होतात असा एक समज आहे तो पु कळ अंशी खरा आहे. गोड पदाथर् उघडे 

पड याने त्यावर धूळ बसते. ितच्यामध्ये जंताचंी अंडी असतात. गोड पदाथार्वर माशा बसतात. त्याचं्या  
पायानंी जंताचंी अंडी तेथे आलेली असतात. धूळ आिण माशा याचंा संपकर्  टाळ यास जंताचंा उपदर्व कमी 
होतो. 

  
शे या, म ा, डुकरे, वानरे, कुतर्ी, माजंरे, वाघ, िंसह, इत्यादी पशूनंा जंतबाधा होते. 
 

अंकुश जंत, आकडी जंत Hook worm. 
हे छोटेखानी जंत माणसाच्या नखाइतके लाबं असतात. ते माणसाच्या आत ाच्या पिह या 

वीतभर भागात राहतात. त्याचं्या त डात दातासारख्या कठीण चकत्या असतात. त्यानंी ते आत ाच्या 
आ तराला भोके पाडून रक्तवािहन्याही तोडून आतील रक्त शोषतात. त्यामुळे गर् त माणसाला रक्तक्षय 
होतो. या जंतात नर–मा ा वगे या असतात. त्याचं्या संभोगानंतर मादी सुमारे दहा हजार अंडी घालते. 
ती अंडी गर् ताच्या िव ेत िमसळून बाहेर पडतात. एकदोन िदवसात िपलवे बाहेर पडतात. आणखी चार 
आठ िदवसात ती दोनदा कात टाकतात, आिण नंतर संधी सापडताच माणसाच्या अंगावर चढतात. ती 
नुसत्या डो यानंी िदसत नाहीत इतकी लहान असतात. कातडीत घुसून ती िंलफवािहन्यात िशरतात. 
तेथून ती फु पुस ारा घशात चढून अ ाच्या वाटेत उतरतात. आत ात पोच यावर त्यास ौढरूप येते. 

 

 
 

आ॰ ३·५ आकडी जंत. १, २ मादी व नर × ३  ३, ४ आ  व अंत्य भाग आणखी वाढिवलेले. 
५ अंडे पु कळ वाढिवलेले. 
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दूिषत धुळीत माणसाचा पाय पड याने या जंताच्या िपलवानंा त्याचा आसरा िमळतो. केवळ 
अ पाणी िनमर्ळ ठेव याने याचंा ितबधं होऊ शकत नाही. खतपाण्यात वावरणाऱ्या शतेकऱ्यानंा याचंा 
धोका िवशषे असतो. 

 
वळीव जंत Trichinella spiralis. 

या नावाचे जंत आहेत ते वाटोळेच असतात. यातही नर मादी िभ  असतात. हे माणसाच्या िंकवा 
पशूच्या आत ात राहतात. गभर्धारणेनंतर मादी आत ाचे आ तर पोखरून िंलफवािहन्यात िशरते. तेथे 
ितची िपलवे बाहेर पडतात. नर संभोगानंतर आिण मादी सूतीनंतर गर् त ाण्याच्या िव ेबरोबर पडून 
जातात. नराची लाबंी सुमारे २ mm. मादीची ४ mm. व िपलवाची आरंभी १ mm. असते. िपलवे 
रक्ताबरोबर महापटल हणजे उर व उदर याचं्या मधला पडदा, जीभ, घसा, डोळे, बरग ा अशा एखा ा 
अवयवात जाऊन आप या भोवती घर करून आत अंग गुंडाळून घेऊन झोपी जातात. कालातंराने या 
घराच्या तटात खडूचे कण साठतात. असे झा याने िपलवे मरतात. पण असे होण्यापूवीर् गर् त ाण्याचे मासं 
कोणाच्या खाण्यात आले तर ते खाणाराच्या आत ात िपलवे मोकळी होतात आिण वाढीस लागतात. 
जंताची मासंातील घरे पुटकुळीवजा असतात. 

 

 
 

आ॰ ३·६ वळीव जंत. नर, मादी व मासंात गुंतलेले िपलव × ३०० 
 
वळीव जंतूनी दूिषत केले या मासंाचा आहार के याने त्याचंी बाधा माणसाला होते हे उघड आहे. 

डुकराचे मासं या जंतूनी दूिषत असण्याचा पु कळ संभव असतो. खाण्याकरता मासं तयार करताना, त्याची 
तपासणी करणे िकती अव य आहे, हे यावरून समजून येते. एखा ाच्या मासंात जर अशा पु कळशा 
पुटकु या उत्प  झा या तर ते िनकामी होते. अशा पुटकु या महापटलात उत्प  झा या तर ास 
करण्याचे सामथ्यर् जाऊन मृत्यु येतो. क े मासं न खाणे हा यापासून धडा घेतला पािहजे.  

 
तंतुजंत, ह ीपाय जंत Filaria of elephantiasis. 

ह ीपाय हणून एक िहिडस रोग माणसाला होत असतो. तंतुजंतानंी िंकवा त्याचं्या िपलवानंी 
िंलफवािहन्या बुजा याने कातडीला फुगोशी येते. िदवसाढव या हे तंतुजंत कातडीपासून दूरच्या 
रक्तवािहन्यात राहतात, पण गर् त माणूस िनजला हणजे ते त्याच्या कातडीत येतात. त्यामुळे कातडी 
िबघडते. तंतुजंत कातडीत असताना कुबडा डास गर् त माणसाला चावला हणजे या जंताचंी िपलवे त्या 
डासाच्या शरीरात जातात. सुमारे १२ तासात ती डासाच्या आत ातून त्याच्या छातीच्या नायतू जातात. 



 

अनुकर्मिणका 
 

तेथे त्याचंी आकृती बदलते, आकार वाढतो. अशी िपलवे त्या डासाच्या स डेत जातात. त्यानंतर तो डास 
माणसाला चावतो ते हा ती त्याच्या अंगात घुसतात. ती शवेटी खोल गातर्ात जाऊन ौढ होतात. तेथे 
नरमादी–योग घडतो. मादीच्या पोटी सुमारे १०० िपलवे जन्म पावतात. डासाचंा उपदर्व जसजसा कमी 
होत आहे तसतसा या रोगाचा ादुर्भावही कमी होत चालला आहे. िपलवे ौढ होण्यास सुमारे एक वषर् 
लागते. 

 
 

आ॰ ३·७ तंतुजंत. ह ीपाय जंत. १, २, मादी, नर यथाकार. 
३ िपलव × ६००. ४,५,६,७ डासात वाढ; × ६००. ८ ह ीपाय. 

 
सूतजंत Threadworm. 

या नावाचे काही जंत असतात ते माणसाच्या आत ाच्या उपातं्य भागात राहतात. त्यात नरमादी 
असा भेद असतो. या जंताची लाबंी गहु याएवढी असते. ते िदसतातही गहु यासारखेच. मादी गुदामध्ये 
जाऊन अंडी घालते. खाज सुट यामुळे आ यी माणूस बोटाने गुद ार खाजवतो. त्यावळेी अंडी बोटाला 
िचकटून येतात. तेथून त डात जाण्याला त्यानंा के हातरी संधी िमळते ते हा ती आत ापयत जाऊन तेथे 
उमलतात. नवी िपढी तेथे तयार होते. अशा रीतीने ज्याचा त्याला संसगर् बाधतो इतकेच न हे तर दुसऱ्याला 
बाधण्याचा संभव असतो. हात इकडे ितकडे िवशषेतः कप ानंा लागतात. तेथून ते बेणे अन्यतर् जाण्याला 
संधी िमळते. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ॰ ३·८ सूतर्जंत. १,२ मादी नर. ३ वाभािवक आकार. ४,५ अंडी. × १००० 
 

सूिचका जंत Pin worm. 
सूिचका जंत हणून एक जात पु कळ अंशी सूतर्जंतासारखीच आहे. सूतर्जंत सुमारे ८ mm लाबं 

असतो. तो आत ाच्या कोणत्याही भागात राहतो िठकाणी पण अंडी घालण्याला मादी मातर् गुद ाराशीच 
राहते. त्यामुळे त्या खाज सुटते. खाजिवणाऱ्याच्या बोटाला अंडी िचकटतात. तेथून ती इतरतर् जाण्याला 
पु कळ सवड असते, हे सवार्स माहीत आहेच. 

 
चाबूक जंत Whip worm. 

या नावाचे जंत माणसाच्या मो ा आत ात, बहुधा त्याच्या पिह या भागातच राहतात. त्यानंा 
नाव िमळाले आहे ते त्याचं्या आकृतीवरून. त्याचंी लाबंी २ ते २·५ cm असते. एक टोक जाड असते, दुसरे 
बारीक असते. बहुधा या जंतापासून काही अपाय होत नाही. हणून याला गर्ासक हणावयाचे नाही, आि त 
हणावयाचे. याची अंडी िव ेबरोबर बाहेर पडतात.  
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आ॰ ३·९ चाबूकजंत. मादी, नर. × २ ते × ३. १ क े अंडे, २ प े  अंडे, ३ अं ातून जन्म. × १००० 
 

नारू. Guinea worm. 
हे वाटोळे जंत असून माणसाला फार पीडा देणारे आहेत. यातील मादी हातभर लाबं असते पण नर 

अवघा २, २·५ cm लाबं असतो. गभार्शयात िपले तयार झा यावर मादी गर् त माणसाच्या बहुधा पायाच्या 
त्वचेत भोक पाडून तेथेच दबा धरून बसते. गर् त माणूस जे हा पाय पाण्यात ठेवतो ते हा ती आपले डोके 
पाण्यात सोडते. डोक्यातच िपलवे बाहेर पडण्याचे ार असते. त्यातून ती एका दुधट दर्वाबरोबर बाहेर 
पडतात. त्याचंा आकार राजिगऱ्याच्या दाण्याएवढा असतो. ती पाण्यात पोहतात. संगवशात ती एकाक्ष 
िक ाच्या पोटात जातात. एकाक्ष िकडा ढेकणाच्या िपलाएवढा असतो. नारूची िपलवे त्याच्या पोटात 
वाढतात. माणूस जे हा दूिषत पाणी िपतो ते हा नारूिपलवासकट एकाक्ष त्याच्या पोटात जातो. तेथे 
नारूिपलवे मोकळी होऊन माणसाच्या रसवािहन्यात िशरतात, आिण त्याच्या गातर्ात वाढतात. नर आत या 
आत मरून जातो आिण मादी पिह यादंा सािंगत या माणे कोठून तरी भोक पाडून पाण्यात उतरून आपली 
संतती त्यात सोडून देते. ौढ नारूची वसती मासंात होते ते हा मासं िनकामी होऊन माणसास बरेच पगुंत्व 
येते. खां ावर आिण पाठीवर पाण्याची पखाल वहाणाऱ्याच्या त्या त्या अवयवातून नारूतंतू बाहेर आले 
आिण काही बायकाचं्या तनातून बाहेर आले, असे पाहण्यात आले आहे. एकाक्ष िकडा Cylops. 
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आ॰ ३·१० नारूजंत; वाभािवक आकार. दोन िपलवे × १०००. एकाक्ष × १००० 
 

गंडूपद Earthworm. 
गंडू हणजे गंडेरी वाटोळी चकती िंकवा कंकण, गंडूपदाचे शरीर पािहले हणजे ते कंकणे िंकवा 

चकत्या एकाशी एक लावनू रच यासारखे िदसते. हणून त्याला कंकणी ाणी हणतात. पण या 
चकत्यानंीच तो चालतो अशा अथार्ने त्याला गंडूपद हटले आहे. त्याला पाय नसले तरी त्येक चकतीवर 
बारीक लाबंट अवयव असतात. त्याना सटा हणतात. गंडूपदाची त्वचा अगदी पातळ आिण पारदशीर् 
असते. ती ओलसर आिण सुळसुळीत असते. गंडूपद मातीच्या कणात अंग चोरून िशरतो आिण मग अंग 
फुगवतो. त्यामुळे िबळे िनमार्ण होतात. िबळाचे भईुकडील त ड तो मातीनेच बुजवनू टाकतो. त्याच्या 
शरीराच्या एका टोकाशी त्याचे त ड आिण दुसऱ्या टोकाशी त्याचे गुद ार असते. िभजवनू कुजलेली माती 
तो िगळतो. ती सरकत सरकत गुद ारातून बाहेर पडते. या वासात काही अ ाशं सभोवती शोषले 
जातात. त्याच्या त्वचेखाली कंकणाकृती मासंतंतू असतात. आिण त्याखाली त्याशी काटकोनात लाबंट 
मासंतंतू असतात. कंकणे आवळ याने तो िंचचोळा होतो आिण ती सैलाव याने तो फुगतो. लाबंट मासं 
आवळ याने तो आखूड होतो, आिण सैलाव याने लाबंतो. गंडूपदात नरमादी यक्ती िभ  नसतात. 
त्येकात दोनही िंलगी इंिदर्ये असतात. सटा Seta. 
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आ॰ ३·११ गंडूपद. आ भाग १ उदरीन २ पृ ीन. यथाकार. ३ अंतगर्त ाशनी आ भाग. ४ आडवा छेद 
चतुथार्ंश. स सटा, त त्वचा, मकं मासंकंकण, मप मासंप . अ अ नळी. 

 
गंडूपदाचे शरीर लाल िदसते. त्याच्या अंगात रक्त असते आिण रक्तवािहन्या असतात. त्याच्या 

रक्तात आरक्तपेिशका नसतात पण ताबं ा रंगाचे दर् य रसात िवरघळलेले असते. शरीरात माती असेल 
ते हा ाशननळीची काळी जाड रेषा मधोमध िदसून येते. गंडूपद मातीत घुसून पुरुषभर खोल जाऊ 
शकतात. त्यानंा िदवसाचा उजेड सहन होत नाही हणून ती रातर्ीच िंहडतात. त्या वळेी त्याचं्या अंगातून 
बाहेर पडलेली माती कुरडया माणे भईुवर राहते. भईु पोखर याने आिण मऊ माती वर आण याने शतेीला 
फायदाच होतो. गंडूपदानंा ओली माती पािहजे असते. ती कोर ा मातीत जग ूशकत नाहीत. 

 
गंडूपद जाती 

गंडूपदामध्ये जाती पु कळ आहेत. काही कचऱ्याच्या िढगाजवळ राहतात. काही दलदलीतील 
झाडाचं्या मुळाशी राहतात. काही जाती झाडावर चढणाऱ्या आहेत. काही जिमनीच्या वरवरच्या थरातून 
सरपटणाऱ्या आहेत. काहींची लाबंी टीचभर तर काहींची वीतभर तर काहींची दोन हातही असते. काही 
केवळ मंुगीच्या पायाएवढे आढळले आहेत. झाडपाला िंकवा इतर पदाथर् कुजून मातीत िमसळतात. त्यावर 
गंडूपदाचंी उपजीिवका चालते. गंडूपदाचा शपेटाकडील भाग तुटून गेला तर तेथे नवा उगव ूशकतो. 

 
कीलोम Coelom. 

गडूंपदाच्या मासंपटलाच्या आत या अंगास अगदी पातळसे आ तर असते. त्याच्या 
ाशननळीवरही पातळसे आवरण असते. ाशननळी त डापासून सरळ गुदापयत गेलेली असते. या 
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आ तरआवरणाचं्या पदरामंध्ये सापट असते ितला कीलोम हणतात. या कीलोमात अंभ पदासंारख्या 
काही पेिशका असतात, काही सुळसुळीत दर्व असते आिण जननिदर्ये व उत्सगिदर्ये असतात. याचं्या वाटा 
ाशननळीस जोडले या असतात. यािशवाय कीलोमातून त्वचेबाहेरच्या अंगाला दर्वाचे थब 
पोचवण्याइतपतच वाटा असतात. या वाटाचं्या ारे काही मल बाहेर पडतातच; पण िवशषेतः त्या ाण्याचे 
सन चालते, वायुिविनमय चालतो, उपयोगी वायु ऊवर् O₂ आत घेतला जातो आिण कौ  CO₂ बाहेर 

टाकला जातो. 
 
कीलोम हा श द कील योम या श दाचा संके्षप करून साधला आहे. कील हणजे खीळ िंकवा 

पाचर. पाचरी माणे दोन अवयवाचं्या मध्ये जे योम असते ते. योम हणजे पोकळी, सापट ( करण ११ त 
िववरण.) 

 
जळू. जलौका. Leech 

या नावाचा ाणी रक्तशोषक हणून िस  आहे. शरीराची रचना पाहता गंडूपदा माणे हा ाणी 
कंकणी िदसतो. हा तसाच ओलसर आिण बुळबुळीत असतो. याची त्वचा िहरवी असते. पाठ पोटापेक्षा 
अिधक गिहरी असते. याचा ाशन यहू खूप कोठेदार असतो. एका दमात घेतलेले अ  याला चार मिहने 
देखील पुरते. जळवाचं्या अनेक जाती आहेत. सवर्च रक्तशोषक आहेत असे नाही. काही मासंभक्षकही 
आहेत. काही कीटकाचं्या िपलवाचंा संहार करतात. तर काही गोगलगाईंचा संहार करतात. रक्तशोषक 
जाती साप मत् य पशू व पक्षी यानंा उपदर्व देतात. काही खाऱ्या पाण्यात राहतात, काही गो ा पाण्यात 
राहतात, तर काही पाणथळीत राहतात. 

 
जळूचे शरीर लाबंट असते. त्याच्या एका टोकाला जरा अलीकडे त ड असते. त्याला तीन ओठ 

असतात. त्याचें काठ चागंले धारदार असतात. त डामध्ये लाळ आणणारे ोत असतात. शजेारीच लाळेचे 
िंपड असतात. या लाळेतील एका िविश  दर् यामुळे रक्त आळण्याला ितबधं होतो. असे अस यामुळे जळू 
वाटेल िततके रक्त शोषीपयत रक्त येतच राहते. त डामागे घसा आिण त्यामागे एक अ  साठवण्याची मोठी 
कोठी असते. ितच्या मागे आखूडसे जठर आिण आतडे असते. 
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आ॰ ३·१२ जळू. ाशनी. वरती त ड. 
 
जळवचे्या शरीराच्या दोनही टोकाचंी रचना चोखण्याच्या सोयीची असते. त्येक टोक हणजे एक 

एक चोखणीच असते. जळू चालताना पुढील चोखणीने पकड घेऊन मागली चोखणी जवळ आणते. मग 
ितने पकड घेऊन पिहली दूर करून तेथे पकड घेते. असे करताना एकदा शरीर सरळ आिण एकदा 
कमानदार होते, पुनः सरळ होते. असा कर्म चालतो. जळूच्या शरीरात मासं बरेच असते. 
गंडूपदात या माणे जळवते वाटोळे आिण लाबंडे असे दोन कारे रचलेले मासंतंतू असतातच पण आणखी 
ितसऱ्या कारचा, ितरक्या तंतंूचाही एक थर त्या दोह च्यामध्ये असतो. जळवलेा दोन डोळे असतात. 

 
जळवचे्या शरीरात पुढून मागे पसरलेले चार रक्तवह कनाल असतात. त्यानंा शाखोपशाखाही 

असतात. जळवलेा कीलोम असते. त्यात रस असतो. त्यात ताबंडे दर् य िवरघळलेले असते आिण 
ेतपेिशका असतात. गंडूपदाच्या माणे जळवचे्या शरीरातही दर्वमलाच्या उत्सजर्नाची यव था असते. 

जळवात नरमादी असा यिक्तगत िंलगभेद नसतो. दोनही िंलगाचंी इंिदर्ये एकाच यक्तीत असतात.  
 

वगीर्करण   
या करणात जंत सािंगतले ते सवर् कृमी होत. नंतर कंकणी ाणी सािंगतले ते कीट होत. कृमींना 

कीलोम नसते, कीटानंा असते. कृमींपैकी िच पकृमी हणजे चपटे कृमी याचंा एक पिरसंघ आिण वृ कृमी 
हणजे वाटोळे कृमी याचंा दुसरा पिरसंघ आिण कंकणी ाण्याचंा ितसरा पिरसंघ आपण येथे पािहला आहे. 
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करण ४ 
 

संिधशाख ाणी 
 

आपण आतापयत काही बारीक बारीक ाणी पािहले; त्यात या काहींना सर असतात, काहींना 
केसल असतात, काहींना शल असतात, त्या त्याचं्या शाखा हटले तरी चालेल. गंडूपदानंा सटा असतात 
आिण जळवलेा असले काहीच नसते. आता आपणाला िंझगे, शवेडं, खेकडे, कीटक, असले ाणी 
पहावयाचे आहेत. त्या सवार्ंना शाखावयव असतात, हणजे शाखा असतात इतकेच न हे तर त्या शाखाचेंही 
प  िवभाग असतात. अथार्त त्यात साधेंही असतात. साधं्यानंा पेरी हणतात आिण दोन साधं्यामधील 
भागाला आिण साधं्यापलीकड या शवेटालाही काडं हणतात. िंवचवाला आिण को याला शाखावयव 
असतात, त्यात काडंी पेरी असतात, गोमेला शाखावयव असतात, त्यानंा काडंी पेरी असतात. आप या 
हातापायाचं्या बोटानंा काडंीपेरी असतात आिण तसे पािहले तर पशुप याचं्याही पायानंा काडंीपेरी असतात. 
पशू पक्षी मानव यानंा हाडाचंा सागंाडा असतो तसा मातर् इतर ाणी सािंगतले त्यानंा नसतो. िंझगे, शवेडं, 
कीटक इत्यािदकाचं्या शरीराला कठीण कवच असते; परंतु त्याचे अंतरंग सवर् मऊ असते. त्याच्या उलट 
पशुपक्षी मानव याचं्या शरीराला कठीण सागंा ाचा आधार असतो पण तो अंतगर्त, बा  न हे. कंकाल 
हणजे सागंाडा यावरून पशू पक्षी मानव यानंा अंतःकंकाल ाणी हणतात आिण िंझगे शवेडं खेकडे यानंा 
बिहःकंकाल ाणी हणतात. ज्याचं्या शरीराला अंतगर्त सागंाडा नाही आिण ज्यानंा शाखा असून त्यात 
काडंी पेरी आहेत अशा ाण्याचंा िवचार तुत करणात करावयाचा आहे.  

 
काडं Internode, पेरे Node, कंकाल=सागंाडा Skeleton, 
 
अंतःकंकाल Endoskeleton, बिहःकंकाल Exoskeleton. 
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आ॰ ४·१ शवेडंमादी. पाठ. कुशी. वक्षाचा लाबंीनुसार छेद. यात िग  िदसतात. 
 

मंुबईचा काटेरी शेवंड Spiny lobster of Bombay. 
या नावाचा ाणी मंुबईच्या समुदर्ात सापडतो. खा  मासंाकरता हे ाणी नेहमी पकडले जातात. 

याचें कबधं २५ cm लाबं असते. पाठीकडून पाहता त्याचे डोके व वक्ष याजवर एकच ढालवजा कवच 
िदसते. त्याला कंकट असे नाव िदले आहे. कंकटाचे दोन भाग दशर्वणारा एक आडवा चरा असतो. 
कंकटामागे सहा खंडाचें उदर असते. सरतेशवेटी एक शपूेट असते. शपेटाच्या दोनही बाजंूना दोन दोन 
पातळ िटक या असतात. कंकट आिण उदरखंड याचं्या साधं्यात लवचीक पापुदेर् असतात त्याचंी दुमड 
होऊ शकते. उदर दुमडून कंकटाच्या खाली ठेवण्याची सवय या ाण्यानंा असते. कंकटावर लाबंीच्या 
अनुरोधाने डावी उजवीकडे सहा सहा का ाचं्या रागंा असतात. एका आड एका रागेंत लहानमोठे काटे 
असतात. दोन डो यामागले दोन काटे सवार्त मोठे असतात. डो यानंा डेखे असतात. डो याच्या पुढील 
भागात दोन शाखा असतात. सवार्त पुढली तीच पिहली; ती शवेटी दुभगंलेली असते. दुसरी बरीच जाड 
असते. आसपासच्या व तू चाचपण्याकरता त्याचंा उपयोग होतो. हणून त्यानंा चाचपण्या हटले आहे. 
शवेडंा कुशीस धरून पाहता त्याचे पाच पाय (जो ा) िदसतात ते वक्षभागाच्या खाली असतात. चाचपण्या 
व पाय याचं्या शवेटी कंुचले असतात. उदराच्या कवचाचं्या कमानींच्या पायाशी झडपणीवजा शाखा 
असतात. मादीच्या झडपण्या दुहेरी आिण नराच्या एकेरी असतात. एकंदर शरीराचा रंग ताबुंस िंकवा 
काळसरही असतो.  

 
कंकट Carapace. चाचपणी.  Antena मृशा (िमशा). 
वक्ष  Thorax. उदर Abdomen. झडपणी. यजन Pleopod. 
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शवेडंा उताणा करून पािहला हणजे त्याचे त ड िदसते. त डाच्या डा या उज या अंगाला तीन 

तीन लहानशा बोजड शाखा असतात. त्याचंा उपयोग भ य चावनू त डात घालण्याकरता होतो. त्याचं्या 
मागे तीन त्याहून लाबं शाखा असतात ते त्याचे हात होत. त्यानंी तो भ य ओढून आणतो. त्याचं्या मागे त्याचे 
पाच पाय असतात. हे आठी अवयव िमळून वक्षाच्या शाखा झा या. पुढ या पाच िशरोभागाच्या होत. पायाचंा 
उपयोग पोहण्याकरता िंकवा पाण्याच्या तळाशी वाळूवर िंकवा खडकावर चालण्याकरताही होतो.  

 

 
 

आ॰ ४·२ शवेडंमादी. उदरीन दशर्न. डा या बाजूला िपलव. उज या बाजूला वरती छातीतून रंुदीनुसार 
छेद. यात िग  िदसतात. खाली उदरातून छेद. 

 
मादीच्या ितसऱ्या पायाच्या आरंभी एक रंधर् असते, तेथून ितची अंडी बाहेर येतात. उदर दुमडलेले 
अस यामुले वक्षाजवळ येते. उदराच्या झडपणीच्या आत या पानावर ती आप या पाच या पायाच्या टोकाशी 
असणाऱ्या िचम ाने आपली अंडी िचकटिवते. नराच्या पाच या पायाच्या आरंभी जननरंधर् असते. त्यातून 
त्याचे रेत बाहेर येते. शपेटाच्या काडंावर लाबंीला अनुसरून चीर असते ते गुद ार होय. शवेडंाच्या दुसऱ्या 
चाचपणीच्या पिह या काडंात त्याचे उत्सगर् ार असते. पिह या चाचपणीच्या आरंभी एक कोठडी 
(सं थातर्क) असते. ितच्यात वाळूचे बारीकसे कण असतात. त्याचंा भार कोणत्या अंगाला जाणवतो 
यावरून शवेडंाला आपली वतःची ि थती कशी, उलथी पालथी की कुशीची, ते कळून येते. शवेडं आप या 
दुसऱ्या चाचपणीचा पिहला दुसरा खंड एकमेकावर घासून करकर आवाज काढतो. शवेडंाच्या कुशीत 
त्याची सनिदर्ये असतात त्यानंा िग  हणतात. ( करण १ मत् य पहा) गुद ार Anus (openiug). 

 
उत्सगर् ार Renal pore  सं थातर्क Statocyst. 
 

िंझगा Prawn. Paliomon sp. 
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िंझगा या नावाचे काही कंकटी ाणी खाऱ्या आिण गो ा पाण्यातही सापडतात. खाऱ्या पाण्यातले 
िंझगे गो ा पाण्यात यापेक्षा जातीने िनराळे असतात. येथे दाखिवले या जातीची लाबंी सुमारे १५ cm 
असते. त्याच्या कंकटावर काटे नसतात. तथािप दोनही डो याचं्या मधून पुढे गेलेला एक कंगोरा असतो 
त्याचा खालचा वरचा काठ काटेरी असतो. शवेडंा माणे याच्याही डो यानंा डेखे असतात. शवेडंा माणे 
यानंाही २ (२ + ३ + ३ + ५ + ६) शाखा असतात. शपेटालाही डा या उज या दोन दोन िटक या 
असतात. मुखावयव, उत्सगर् ारे, गुद ार ही शवेडंा माणेच असतात. या िंझग्याच्या पिह या चाचपणीला 
दोन लाबं व बारीक फाटे असतात. दुसऱ्या चाचपणीला पिह या काडंापासून उगवलेले पानझाकण असते, 
आिण ितसऱ्या काडंावरून उगवलेला एकच तंतू असतो. उदरशाखाचें दुसरे काडं पानासारखे नराला 
एकेरी व मादीला दुहेरी, पण शवेडंाच्यापेक्षा अरंुद असते. शरीराचा रंग िवटकरी असतो. 

 
कंकटी ाण्याचंी अपत्ये ौढापेक्षा पु कळ वगेळी असतात हणून त्यानंा िपलवे हटले पािहजे. 

वळेोवळेी त्यानंा लहान कवच टाकून ाव ेलागते. नंतर मोठे कवच उगवते. थमतः कवच सैल असते. ते 
घ  होण्याइतकी आतील शरीराची वाढ झाली की ते गळून पडून नवीन सैल कवच उगवते. या ाण्याचें 
शाखावयव तुटले असता नव ेउगव ूशकतात. या ाण्याचे भ य हणजे त्याहून लहान दुबर्ल ाणीच होत. 

 
 

 
 

आ॰ ४·३ िंझगा कुशीचा देखावा.डो याचा तळात रंुदीनुसार छेद. 
 

खेकडा Crab. 
कंकटी ाणी खरा पण आड या अंगाचा असतो आिण आडवाच चालतो त्याला खेकडा हणतात. 

खेक ाला चार चाचपण्या, दोन आकडे आिण आठ पाय असतात. खेक ाचे उदर िशरोवक्षाच्या खाली 
दुमडलेले असते, आिण लहान अस यामुळे पुरते लपून राहते. खेक ाची एक डावी एक उजवी शाखा 
िमळून एक िचमटा झालेला असतो. खेक ात बऱ्याच जाती आहेत. काही जाती शतेात, िवशषेतः 
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भातखाचरात राहतात. हे खेकडे भईु उकरून िबळे तयार करतात. गवत तोडून आप या िबळात नेऊन 
ठेवतात त्याबरोबर िपकाचे अंकुरही तोडून नेतात. काही खेकडे नारळाच्या झाडावर चढून खोबरे खातात 
आिण करवटंीत व ती करतात. हे खेकडे पाण्यात िंकवा पाण्याबाहेरही ासोच्छ्वास करू शकतात. त्यानंा 
िग  असतात त्यानी हे काम होते. शतेखेकडे िहवा या उन्हा यात िबळात झोपून राहतात. मादी आठ 
मिहने अंडी पोटाशी बाळगते. शतेात पाणी जम यावर ती त्या पाण्यात िपलवानंा सोडून देते. 

 

 
 

आ॰ ४·४ खेकडा. वरती दोन िपलवे. खाली दुमडलेले उदर. 
 

िशरोवक्ष Cephalothorax 
खाऱ्या पाण्यात राहणारे खेकडे असतात ते समुदर्तळीच्या वाळूत िबळे करतात. त्यातली एक जात 

आहे ती िरका या पडले या शखंात व ती करते. अंग वाढेल त्या मानाने मोठे मोठे शखं ते खेकडे हुडकून 
काढतात. या खेक ानंा आ मी खेकडे हणतात. खेक ाचें रंग भोवतालच्या देखा याशी जमते होतात. 
दगडाखाली लपणाराचंा रंग काळा, िंपगा, असा होतो. शतेात राहणाऱ्याचा रंग उजळ असतो. रंगीत 
िचतर्ात सागरी खेकडे दाखिवले आहेत.  

 
आ मी खेकडा Hermit crab (आ. २. १२.पहा.) 
 

सं कृत–मराठी नावे 
ककर् , ककर् ट, ककर् टक, कुलीर, कुलीरक, इतकी सं कृत नाव ेखेक ासारख्या ाण्यानंा िदलेली 

आढळतात. यातंील कोणची नावं ेकोणाला ते मातर् समजत नाही. खेकडा हे मराठी नाव ककर् ट यावरून 
आलेले िदसते. त्याच माणे कु यार् हे नाव कुलीर यावरून आलेले िदसते. िंचकोरी असे एक मराठी नाव 
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आहे ते कशावरून आले ते समजत नाही. ककर्  हे तारागंणातील एका राशीचे नाव आहे. ते खेकडा या 
अथार्चेच आहे. सूयार्च्या मागार्वर जणू ाणी माडंले आहेत असे क पून नाव े िदली आहेत त्यातले हे एक 
आहे. 

 
एकाक्ष Cyclops. 

नारूची िपलव े िगळणारा एक जलवासी ाणी आहे त्याचे नाव एकाक्ष असे ठेिवले आहे, कारण 
त्याला एकच डोळा असतो. त्याला दोन दोन चाचपण्या डा या उज या अशा असतात. त्याला एक िशरोवक्ष 
आिण त्यामागे सात खंड असून शपूेट दुभगं असते. मादीला दोहीकडे दोन अंदुककोश िंकवा अंदुकी 
असतात. याला कंकट नसते तरी कवच असते, त्वचा कठीण असते. हा नुसत्या डो याने िदसेल न िदसेल 
इतका बारीक असतो. ( . ३ पहा) 

 
अंदुकी Ovary. अंदुक, मादी जननपेिशका Ovum. 
 

िं प. पानिंझगा Shrimp. 
 

 
 

आ॰ ४.५ िं प पानिंझग्या. मादी. नर. 
 
लहानसहान डबक्यात आढळणाऱ्या काही कवची ाण्यानंा पानिंझग्या असे नाव िदले आहे. कारण 

असे की, त्याचं्या हातापायानंा पानासारखे पसरट अवयव असतात. या ाण्यास मोठे कंकट नसते. िशर 
आिण वक्ष याचें खंड प  असतात. हे ाणी पु कळदा उताणे पोहताना आढळतात. हे सरासरी 
करंगळीएवढे असतात. याचे डोके डा या बाजंूनी चपटे असते. नराची पिहली चाचपणी सामान्य पण दुसरी 
खूप जाड, लाबंलचक आिण फाटेदारही असते. हातापायाला जी पाने असतात ती याला सनाच्या 
उपयोगी पडतात. त्याचं्या मागे नराला दोन आकडे असतात आिण मादीला अंदुकी असतात. 

 
लेपास Lepas 

या नावाचा एक ाणी समुदर्ात राहतो. त्याला एक पाकळीदार कवच असते. हा पाक या फुलवनू 
आप या केसासारख्या अवयवानंी पाणी आत घेऊ शकतो िंकवा पाक या िमटवनू ते बदं करू शकतो. 
फुलाच्या दां ासारखा एक भाग असतो. त्याने तो समुदर्तळाशी असले या खडकाला िचकटून राहतो. 
पु कळ वळेा हे ाणी समुदर्यानाचं्या बाहेरच्या अंगाला िचकटतात. तेथे त्याचंी इतकी गदीर् होते की यानाचा 
वगे मंदावतो. असे होऊ नये हणून ते तेथून खरडून टाकाव ेलागतात. त्याचंी अंतगर्त रचना कंकटी 
ाण्याचं्या सारखी असते. 
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आ॰ ४·६ लेपास 
 

भ यभक्षक 
खेक ाचंा उपदर्व शतेीभातीला फार होतो. हे ाणी िदवसा िबळात िंकवा दगडाच्या आडोशाला 

लपून बसतात आिण रातर्ी संचार करतात. हणून त्यानंा पकडण्याचा उ ोग रातर्ीच करावा लागतो. 
को ाचें पावसाळी खा  मुख्यतः खेकडमासं हेच असते. शवेडंाचाही उपयोग मासंाकरता करतात. कोळी 
लोक त्यानंा जा यात पकडतात. िंझग्याचाही असाच खा  हणून उपयोग करतात. 

 
कंकटी ाणी वतः मासंभक्षक आहेत. ते आप यापेक्षा लहान ाण्यानंा पकडून मारून खातात. 

अगदी एखा ा मातकणाएवढे बारीक कंकटी ाणी आहेत त्यानंा पाणिपसवा हणतात. त्या साचीव गो ा 
पाण्यात राहतात. त्यानंा मोठे ाणी खातात आिण वतः ते आपणहून लहान क्षदुर् ाण्यानंा खातात. 

 
अ पद अमृश Arachnida. 

आपण आतापयत पािहले या ाण्यापैंकी खेक ाला आठ पाय असतात. िशवाय त्याला दोन 
आकडे आिण चार चाचपण्या असतात. आता आपणाला िंवचू आिण कोळी हे ाणी पहावयाचे आहेत. 
यानंाही आठ आठ पाय असतात. िंवचवाला दोन आक ाही असतात पण त्याला चाचपण्या नसतात. 
को यानंा यापैंकी काहीच नसते. तथािप िंवचू आिण कोळी या दोघानंाही टणक त्वचा असते आिण 
दोघानंाही शाखावयव असतात त्यात काडंी–पेरी असतात. दोघानंाही अंतगर्त सागंाडा नसतो. खेकडे 
पाण्यात राहतात त्यानंा िग  असतात. जे तसे रहात नाहीत, पाण्याबाहेर राहतात त्यानंाही िग  असतात, 
फु पुसे नसतात. िंवचू व कोळी यानंा फु पुसे असतात.  

 
िंवचू Scorpion. 

िंवचू हा िवषारी ाणी हणून िस  आहे. याच्या कबंधाचे दोन भाग प  असतात, एक िशरोवक्ष 
आिण दुसरा उदर. याच्या िशरोवक्षाला बारा शाखा असतात. त्यापैंकी पिह या दोन त्याचे ओठ होतात 
आिण दुसरे दोन त्याचे हात होतात. (खेक ाला सु ा असे आकडेवाले हात असतात.) ओठ अगदी 
आखूड आिण हात भले लाबं असून त्यास दोनदोन टोकदार बोटे असतात. बाकीच्या आठ शाखा हे त्याचे 
पाय असतात. खेक ाचे उदर खाली वळलेले असते. परंतु िंवचवाचे उदर तसे नसते. त्याच्या मागे शपेटी 
असते ती तर त्याच्या पाठीवर वळलेली असते. ितच्या शवेटी वळणदार काटा असतो. अशा शपेटीलाच 
नागंी हणतात. नागंीच्या का ाजवळ िवष असते. नागंी आप या डोक्यावर आणून ितच्या का ाने िंवचू 
आप या शतर्ूला फटकारा देतो. ते हा त्या का ावाटे िवष बाहेर येऊन शतर्चू्या िंकवा भ याच्या अंगात 
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िशरते. लहान लहान ाणी तेव ाने घायाळ होतात, िंकवा मरतातही. ौढ माणूस िंवचवाच्या िवषाने 
घायाळ होतो, मरत नाही. लहान मूल मरते. िंवचू सु ा लहान मोठे असतात. बोटभर लाबंीचा असतो िंकवा 
वीतभर लाबंीचा देखील असतो. िदवसा िंवचू िबळात, दगडाच्या सापटीत िंकवा झुडपाच्या सावलीत लपून 
राहतात आिण भ याथर् िंहडतात. िंवचू आप या हातानंी भ य पकडून त्याचे तुकडे करतो मग तो एकेक 
तुकडा चोखतो. त्याला तुकडा चघळता येत नाही. पातळ हणा, दाट हणा, रसच तो शोिषत अस यामुळे, 
त्याला वगेळे पाणी याव ेलागत नाही. 

 

 
 

आ॰ ४·७ िंवचू 
 
िंवचवात नर मादी हा भेद असतो. गभर्धारणेनंतर िंवचवीण नराला मारून खाते. ती अंडी घालीत 

नाही. ितच्या अंगातून अगदी बारीक ढेकणाएवढी पाच पचंवीस िपले बाहेर येतात. आरंभी ती पाढंरी 
असतात. ती ितच्या पाठीवर चढून वरच राहतात. िंवचवाचे िबऱ्हाड पाठीवर हणतात ते हेच. हळू हळू िपले 
मातेच्याच खा ातला वाटा घेऊन वाढतात आिण मग वतंतर् होतात. 

 
कोळी. लूता Spider. 

या नावाचे ाणी घरादाराचं्या साधंी कोपऱ्यात िंकवा रानावनात झाडाझुडपावर आढळतात. कोळी 
जाळी िवणतात हे िस  आहे. तथािप जाळी न िवणणारे कोळीही असतात. को याच्या शरीरात िशरोवक्ष 
आिण उदर असे दोन भाग असतात. को याच्या त डाजवळ दोन शाखाजो ा असतात. त्यापैकी पिहलीत 
िवष असते. त्याच्या योगाने तो भ य ाण्याला दंश करून घायाळ करतो. दुसरीचा आ  भाग भ य 
चुरगळण्या–मुरगळण्यास उपयोगी असतो. को यामध्ये नरमादी हा भेद असतो. मादी नराच्यापेक्षा बरीच 
मोठी असेत. नर आपले रेत जा याच्या धाग्यावर टाकतो. मग ते तो आप या या दुसऱ्या शाखेच्या टोकाने 
हणजे हाताच्या बोटानेच हणा पािहजे तर, िटपून घेतो िंकवा शोषनू घेतो हणा. त्यानंतर तो मादीच्या 
सि ध फार भीत भीत जातो आिण कसे तरी करून तेवढे रेत ितच्या अंड– ारात सोडतो. एवढे झा यावर 
मादी बहुधा नराला खाऊन टाकते! 
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आ॰ ४·८ गोचीड व कोळी. 
 

को याला पाय आठ असतात. काही जातींचे पाय लाबं लाबं असतात तर काहींचे आखूड असतात. 
को याच्या उदराच्या शवेटी खालच्या अंगाला डा या उज या तीन तीन रेशीम वणाऱ्या गाठी असतात. 
त्यातून तीन िनरिनरा या जाडीचे धागे िनघण्याची यव था असेत. जाळी िवणण्याचे बहुतेक काम मादी 
करते. नर िचतच ते काम करतो. ज्या जातीत जाळी िवणण्याची प त नाही त्या जातीतही िशकार 
पकडण्याचे काम मादीच करते. हे काम ती केवळ चलाखीने पार पाडते. एवढी चलाखी नरात नसते. जाळी 
िवणणारे कोळी बारीक सारीक कीटक वावरण्याच्या जागा हेरून तेथे जाळे बाधंतात. जा यात एखादे 
िचलट, घंुघुरटे, माशी, असे सावज सापडते. ते पाहताच कोळीण त्याभोवती घ  िवळखे घालण्याकरता 
नव े तंतू काढून त्याला बिंदवान करते आिण सावकाश भकू असेल ते हा खाते. संगी कोळीण सावजाला 
चावनू अधर्मेला करून लगेच खाते. कोळी ितला चुचकारून खा ातला वाटा घेतो. कोळीण अंडी घालते ती 
एका रेशमी िपशवीत ठेवते. अं ातून िपले िनघतात ती वळेोवळेी कात टाकून वाढतात. भ य 
िमळवण्याकरता ती पागंतात, न िमळा यास एकमेकावर ह ा करतात. 

 
गोचीड Tick. 

हे ाणी जनावराचं्या अंगावर राहून त्याचें रक्त शोषणारे हणून िस  आहेत. त्यात पु कळ जाती 
आहेत. सामान्य गोचीड गायी हशींच्या अंगावर राहतात. हा ाणी पशूची कातडी पकडून धरतो. त्याच्या 
पोटाकडील त्वचेस दोन ारे असतात. त्यातून त्याचे सन चालते. हणून त्या अंगास तेल लाव याने ती 
ारे बदं होतात आिण तो गुदमरून त्याची िमठी सुटते. त डाच्या मागे एक आडवी फट असते. ितच्यातून 
नराचे रेत आिण मादीची अंडी बाहेर पडतात. मागील टोकाकडे गुद ार असते. गोचीड मादी जिमनीतील 
िंकवा लाकडातील फटीसापटीत अंडी घालते. अंडी शकेडो असतात. ती घालण्यास िकत्येक िदवस 
लागतात. अंडी फुटून िपलव ेिनघण्यास चार मिहने देखील लागतात. िपलवे जनावराच्या अंगावर थोडीशी 
पोसून भईुवर उतरतात. या वळेेपयत त्यानंा सहा पाय असतात. त्यानंतर त्यानंा आणखी दोन पाय येतात. 
मग संभोग घडून नर मरून जातात आिण मा ा पुनः जनावराचं्या अंगावर चढून त्याचें रक्त शोषतात. मादी 
थम हुलग्याएवढी असते ती भईुमुगाच्या दाण्याएवढी होते. मग ती खाली उतरून अंडी घालण्याच्या 
उ ोगाला लागते. 

 
खरूज Scabies 

हा ाणी नुसत्या डो यानंी िदसतो न िदसतो इतका बारीक असतो. िंभगाने पाहता हा एखा ा 
कासवासारखा िदसतो. याला आठ पाय असतात. त्वचेवर आड या रेषा असतात आिण बरेच केसवजा फाटे 
असतात. त ड कोचदार असते. डोळे नसतात. पुढील पायानंा चोखण्या असतात. गभार्र झा यावर मादी 
माणसाच्या कातडीत उकीर काढून त्यात अंडी आिण िव ा टाकते. नर संभोगानंतर लगेच मरतो. 
अं ातून िपलवे िनघतात त्यानंा सहा पाय असतात. तेथून बाहेर िनघून ती माणसाच्या कातडीच्या दुसऱ्या 
एखा ा जागी जातात. ते हा त्यानंा ौढत्व येते. 
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आ॰ ४·९ खरूज िकडा. मादी व नर 
 

िंकपद. कीिटक. Mite. 
िंवचू आिण कोळी यानंा आरंभापासून आठ पाय असतात. गोचीड व खरूज यानंा आरंभापासून 

सहाच पाय असतात आिण नंतर दोन उगवनू एकंदर आठ पाय होतात. यावरून याचंा िनराळा वगर् गणला 
असून त्याला Mite माईट असे िनराळे नावही िदलेले आहे. मराठीत या अथीर् िंकपद असा श द घेण्याजोगा 
आहे. सहा िंकवा आठ या अथीर् िंक. अ पद अमृश असा जो वगर् सािंगतला त्यातलाच हा उपवगर् आहे. या 
मो ा वगार्ला लहान पािरभािषक श द कीिटक असा घेता येण्यासारखा आहे. कीिटका असा श द कोशात 
सापडतो. 

 
दुधापासून ‘चीझ’ हणून चक्क्यासारखा एक िज स करतात त्यातं वाढणारा एक माईट आहे. तो 

एक िंकपद हणावयास पािहजे. धान्यावर वाढणारे काही िंकपद ाणी आहेत. त्यात अनेक जाती आहेत. 
 

धान्य िंकपद. 
ओ या हवते या कीिटकाची उ म वाढ होते. िवशषेतः ते ग हाच्या अंकुरावर ह ा करतात. त्याचं्या 

योगाने त्या धान्याला िविश  कुबट घाण येते. हे िंकपद धान्यावरच अंडी घालतात. अं ातून िंकपद 
कीिटकाचे िपलव िनघून त्याची पिरणित होण्यास पधंरा वीस िदवस लागतात. ओलावा, उबारा इत्यादी 
गो ी जे हा अनुकूल नसतात ते हा ते एक कणखर तृतीय रूप धारण करतात आिण अ ावाचून मिहने िन 
मिहने जीव धरून राहतात. त्यानंतर अनुकूल पिरि थती आली हणजे ते कात टाकून वाढीस लागतात. 

 
नव ेधान्य कोरडे करून ठेवणे हाच यावर उ म ितबंधक उपाय आहे. साठवणीची भाडंी, पोती, 

कोठारे, वच्छ ठेवणे आिण िवशषेतः त्यातील हवा होईल िततकी कोरडी राखणे हा मुख्य संरक्षक उपाय 
आहे. 

 
राजकुलीर King crab. 

हा एक कीिटक आहे. त्याला सहा शाखाजो ा असतात. त्यापैंकी पिहली िंवचवाच्या िंकवा 
को याच्या सारखी पकडीची साधने असतात, याच्या सबधं पाठभर ढापण असते आिण त ड मध्याच्या 
सुमारास असते. त्याच्या भोवती पायजो ा असतात त्याचंा उपयोग अंशतः अ  त डात भरण्यास होतो. 
सवार्त माग या पायानंी हा वाळूत बीळ करतो. हा समुदर्ात िंकवा नदीमुखात राहणारा आहे. मऊ िकडे हे 
त्याचे खा  असते. याला िग  असतात पण ते िंवचवाच्या फु पुसाच्या धरतीवर रचलेले असतात. याची 
लाबंी सुमारे २० cm. असते. 
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आ॰ ४·१० राजकुलीर. 
 

गोम. Centipede. 
संिधशाख ाण्यापैंकी काहींना तीस पाय असतात, काहींना चाळीस पाय असतात, काहींना शभंर 

देखील असतात. हे ाणी गंडूपदासारखे िंकवा सापासारखे लाबंट असतात. यापैंकी गोम आिण पैसा िवशषे 
िस  आहेत. गोमामंध्ये दोन जाती वरचेवर आढळतात. एका जातीला तीस पाय असतात ते ितच्या कबंधा 
एवढाले लाबं असतात. कबंधाच्या काडंागिणक दोन शाखा असतात. त्यापैंकी पिह या ितहींना चाचपण्या व 
िचमटे असतात. त्याचंा उपयोग भ य पकडण्याकरता होतो. लहान लहान कीटक हे गोमेचे खा  असते. 
या गोमेची लाबंी बोटभर ८, १० cm. असते. दुसरी गोम असते ितला िवषदंत असतात आिण पाय असतात 
ते एकाददुसऱ्या काडंाच्या लाबंीइतके असतात. ही गोम पालापाचो याच्या खाली लपून राहते, रातर्ी िंहडते 
आिण बारीक सारीक कीटक पकडून दंशाने घायाळ करून मग खाते. या गोमेचे वरचे अंग िंपगे, पण 
खालचे पाढुंरके असते. गोमेत नरमादी भेद असतो. मादी अंडी घालते. अं ातून िपले िनघतात ती ितच्या 
सारखीच असतात. या गोमेची लाबंी पाच सहा इंच असते. गोम माणसाच्या कानात िशरते, असे समजून 
ितला लोक िभतात आिण ितचा ितर कार करतात, तथािप माणसाच्या वाटेस जाणे हा ितचा वभाव नाही. 
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आ॰ ४·११ गोम व पैसा. 
 

वाणी. Millipede 
वाणी या नावाचा एक काळािंपगा बहुत पायाचंा लाबंट ाणी आहे. याला ध ा लागला असता हा 

आपले शरीर गुंडाळून घेतो ते हा त्याचा आकार एखा ा मो ा वाटो या नाण्याएवढा होतो. ह ीच्या 
रुपयाच्या दु पट रंुदीचा आिण ित पट जाडीचा पैसा कि पला पािहजे. हणजे त्याच्या एवढा हा वाणी 
बनतो. त्यालाच पैसा असेही नाव आहे. हा अंधारात ओ या जागी वावरतो आिण लाकडाचं्या िंकवा 
दगडाचं्या सापटीत लपून राहतो. हा झाडपाला खाणारा आहे. हा िभऊन अंगाची गुंडाळी करतो ते हा एक 
घाण सोडतो. याला चौथ्यापासून,शवेटापयत त्येक काडंाच्या डा या उज या बाजूला दोन दोन पाय 
असतात. यात नर मादी िभ  असतात. अं ातून उपजतो ते हा याला पाय नसतात, दोन िंशगवजा 
चाचपण्या मातर् असतात.  

 
गोम आिण पैसा हे िवपुलपद संिधशाख ाणी होत. यानंा कीटेश हणता येईल. ईश या श दाने 

पायाचें संख्यािधक्य दशर्वावयाचे. 
 

कीटक Insect. 
पतंग, फुलपाखरे, भुगें, माशा, िपसवा, इत्यादी ाणी कीटक होत. सवर् कीटकास ौढपणी सहा 

पाय आिण दोन चाचपण्या असतात. कीटकाचें शरीर ितर्काडं असते. पिह या काडंापासून चाचपण्या आिण 
दुसऱ्यापासून पाय अशा शाखा िनघाले या असतात. काही कीटकानंा चार पखं असतात, तर काहींना दोन 
पखं असतात, तर काहींना मुळीच नसतात. कीटकाचं्या जाती हजारो आहेत. बहुतेक कीटकमा ा अंडी 
घालतात. काहींच्या अं ातून अ या बाहेर पडतात तर काहींच्या अं ातून िपलेच बाहेर पडतात. िपलानंा 
पखं नसतात, ौढानंा असतात िंकवा नसतातही. अ या मो ा झा यावर वतःभोवती एक कोश िवणून 
त्यात त ध राहतात. आत या आत त्याचें रूपातंर चालू असते. काही काळ लोट यावर कोशातून ौढ 
कीटक बाहेर येतात. अळीत नर मादी हा भेद नसतो. ौढ कीटकातं तो असतो. पु कळ कीटक शाकाहारी 
असतात, पु कळ मासंाहारी असतात. कीटकानंा खाणारे कीटकही असतात. 
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रातर्ी िद यावर उ ा घेणारे कीटक असतात त्यातंले बहुतेक पतंग असतात. िदवसा फुलावंर 

वावरणारे कीटक असतात त्यानंा फुलपाखरे हणतात. पतंगाचं्या चाचपण्या टोकदार असतात. काही 
पतंगाचं्या चाचपण्यानंा िपसासारख्या शाखाही असतात. फुलपाखराच्या चाचपण्या मुदेसारख्या असतात. 
त्याचे अगर्भाग बोथट गोलसर असतात. फुलपाखरालाच पतंगम असे दुसरे नाव िदले आहे. पतंग आिण 
पतंगम या दोहींना सामान्य नाव पतंग असे योजले आहे. 

 
पतंग Moth. पतंगम  Butterfly. (रंगीत िचतेर् पहा). 
 

रूपांतर Metamorphosis. 
ौढ कीटकापेक्षा बालकीटक फार िनराळा असतो ते हा त्याला िपलव हणतात. पतंग आिण 

पतंगम याचं्या िपलवानंा आपण अ या, घुले, िंकवा सुरवटं हणतो. अळीला लहान केस असले तर ितला 
घुला हणतात आिण मोठाले केस असले हणजे सुरवटं हणतात. या िपलवाचं्या त्वचेचा सवार्त बाहेरचा 
पातळसा थर िकटीन नामक दर् याचा असतो. थम तो सैल असतो तोवर त्याच्या आत िपलवाची वाढ होऊ 
शकते. पण तो घ  झा यावर वाढीला सवड रहात नाही. अशा वळेी ते िपलव हे वे ण टाकून देते. 
फोलपटा माणे ते उडून जाते. मग िपलवाची वाढ होते. नवीन सैल वे ण येते ते घ  झा यावर वाळून 
गळून जाते. पुनः नवीन येते. अशा रीतीने वे णे टाकीत टाकीत वाढ पुरी होते. वे ण टाकणे या िकर्येस 
िनम चन हणतात. पूणर् वाढ झा यावर अळी आप या भोवती कोश िवणते. मग त्या कोशाच्या आतील 
ाण्याचा आकार न वाढता रूपातंर घडून येते. अळीचा पतंग तयार होतो तो कोशास भोक पाडून बाहेर 
येतो. कोशातून बाहेर येणारा कीटक पखंवाला असतो, इतकेच न हे तर त्याच्या शरीराचे अन्य अवयवही 
अगदी िनराळे असतात. आता त्याला सहा पाय आिण दोन चाचपण्या असतात, आिण जननिदर्ये आलेली 
असतात. अशा रूपातंरालंा पूणर् रूपातंर हणतात. रूपातंर घडत असताना कोश थ ाणी असतो त्याला 
पीलुक Pupa अशी सं ा आहे. 

 
कीटककोश. Cocoon. िनम चन Moulting. 
 
कसर हा कीटक िस  आहे. याचे अपत्य आिण ौढ याचं्या रूपात भेद नसतो. त्याचे रूपातंर 

घडत नाही, हे उघडच आहे. ढेकणाच्या बाबतीत रूपभेद असतो पण तो अगदीच थोडा. टोळ, नाकतोडे, 
इत्यादींचे बालरूप ौढासारखेच असते, थोडा फरक असतो तो हा की, त्यानंा पखं नसतात आिण 
जननिदर्ये िवकिसत नसतात. अशाचं्या बालरूपास िंडभ Nymph हणतात. इतर सवार्ंचे पूणर् रूपातंर होते. 

 
मुखावयव. 

कीटकाच्या मुखाचे सहा अवयव असतात. खालचा एक वरचा एक असे दोन ओठ असतात. वरचे 
दोन जबडे डावा उजवा असे आिण खालचे दोन डावा उजवा असेच असतात. जे कीटक टोळासारखे 
आपले अ  कुरतडून खाणारे आहेत. त्याचें जबडे उजवा िवरू  डावा असे चालतात. वगेवगे या जातींच्या 
कीटकाचं्या बाबतीत याच सहा मुखावयवानंा वगेवगेळी रूपे असतात. तरी त्याचें थान आिण संख्या तीच 
असते. 
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आ॰ ४·१२ कीटक मुखावयव. १ जंभक. 
२. उ रो . ३. जंिभका. ४. अधरो . ५ ङोळा. ६ मृशा. 

 
वरचा ओठ, उ रो  Labrum. वरचा जबडा, जंभक Mandible. खालचा ओठ, अधर Labium. 

खालचा जबडा, जंिभका Mexilla. 
 

 
 

आ॰ ४·१३ ढेकणाचे मुख 
 

पतग 
पतंग आिण पतंगम हणजे फुलपाखरू, यानंा सामान्य नाव पतग असे आपण ठरिवले आहे. 

पतगानंा चार पखं असतात. त्याचंा िवशषे असा की, त्यावर अगदी सैल लव असते, इतकी सैल की, 
रागंोळी पुसावी तशी ती सहज पुसता येते. या लवीची ठेवण िचतर्िविचतर् असते. त्यामुळे ते कीटक डो यानंा 
मोठे आकषर्क वाटतात. पतंगाना चाचपण्या असतात त्या टोकदार असतात. काही पतंगाचं्या चाचपण्या 
िपसासारख्याही असतात. पतंगमाचं्या चाचपण्या मुदेसारख्या बोथट असतात. पतंगम आपले पंख पाठीवर 
उभे जुळवनू बसतात. त्यामुळे ते प यानंा वरून सहज िदसून येत नाहीत. पतंग पखं पसरून बसतात. 
पतंगानंा एक स ड असते ितने ते मध ओढू शकतात. त्यानंा आपली स ड गुंडाळता येते. पतंग–पतंगम 
फुलातला मध लुटतात एवढेच न हे तर सहजगत्या फुलातला परागही एकातून दुसऱ्यात नेतात. त्यानंा 
खा  आिण पेय या दोहींचा लाभ फुलात होतो. आज सुमारे १०,००० पतंग. जाती आिण १००,००० पतंगम. 
जाती िवशषे ानंा माहीत झाले या आहेत. सवर् पतंगम िदनसंचारी आहेत, पण फक्त पाचपंचवीस 
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पतंगजातीच तशा आहेत. बहुतेक पतंग राितर्संचारी आहेत. एक पतंगमजात कीडखाऊ आहे आिण बऱ्याच 
पतंगजाती िपकाला अपकार करणाऱ्या आहेत. 

 
कीटकाची स ड (कीटक-शुिंडका) Insect proboscis. 
 

रिवपतंगम Milkweed butterfly 
रिवपतंगम हे एका फुलपाखराला िदलेले नाव आहे. या पतंगमाची मादी रुई (रिव) या नावाच्या 

झाडाच्या पानावर अंडी घालते. या संबंधावरून हे नाव सुचलेले आहे. रुई सवर् भारतभर आढळते. तसेच हे 
फुलपाखरूही भारतभर आढळते. भारताच्या बाहेर सु ा हा कीटक मलाया आिण चीन या पूवर् आिशयाई 
देशात, तसाच अरब थान आिण दिक्षण युरोप या पि मी देशात आढळतो. याला सूयर् काश आवडतो आिण 
हा फुलाचंा मोठा भोक्ता आहे. अंडी घात यापासून चार िदवसात ती िपकून त्यातून आळी िनघते. ती 
िपवळसर असते. आठ िदवसात ितची वाढ पुरी होते. ितला त डाजवळ पायाचं्या तीन जो ा असतात, 
मध्यंतरी चार जो ा असतात, आिण शवेटी एक जोडी खंुटाचंी असते. पाठीवर तीन तंतूच्या जो ा 
असतात. अंग रंगीबेरंगी असते. ही मोठी आळी आप या अंगातून रेशमी चीक काढून एखा ा पानाच्या िंकवा 
खोडाच्या खालच्या पृ ास िचकटवते, आिण त्याला आप या मागील खंुटानी िबलगून खाली डोके करून 
ल बते. ती आप याभोवती कोश बनिवते. एका आठव ानंतर या कोशातून पूणर् ौढ पतंगम बाहेर िनघतो. 
थम त्याचे पंख ल बते असतात. एका तासाने तो बागडू लागतो. आठ िदवसानंी त्याचे आयु य संपते. 

(रंगीत िचतर्). 
 

अनुकरण आिण पिर वास Mimicry and migration 
पतंगमात जाती पु कळच आहेत. त्याचं्या आकृती, नक्षी आिण रंग यात िविवधताही पु कळ आहे. 

असे असले तरी काही काही जातीच्या रूपातील भेद इतके थोडे आहेत की, िवशषे बारकाईने 
पािह यािशवाय त्यातला वगेळेपणा कळून येत नाही. या जातीमध्ये असे िनतातंसा य असूनही त्यातील 
काही प यानंा खा  हणून आवडतात आिण इतर आवडत नाहीत. प याचे वास घेण्याचे इंिदर्य िवशषे 
ती ण नसते. ते हा बहुधा ही आवडनावड चवीची असावी. प याचंी दृ ी चागंली असते. ज्याचंी चव आवडत 
नाही त्याचें रूप त्यानंा दुरून समजते. तसे समजताच ते त्याचे नाद सोडून देतात. रूपाचे बहुशः त्याचं्या 
सारख्याच पण व तुतः वगे या पतंगम-जाती पाहताच त्याचं्या वाटेस जाण्याचेही हे पक्षी टाळतात. त्यामुळे 
या दुसऱ्या जातींचेही आयतेच संरक्षण होते. अशा जाती थम दिक्षण अमेिरकेतील ाझील देशात पाहण्यात 
आ या.  

 
काही पतंगम जाती ान्स, जमर्नी, इत्यादी युरोपीय देशात राहणाऱ्या आहेत. त्या काही मिहने 

पावतेो खाडी ओलाडूंन ि टनमध्ये जाऊन राहतात आिण नंतर परत वदेशी परततात. अशी त्याचंी वािर्षक 
वारी चालू असते. अशा वाऱ्यानंा पिर वास हणतात. 
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आ॰ ४·१४ तुतीरेशीम पतंग, कोश, अळी. 
 

 
 

आ॰ ४·१५ एरी रेशीम पतंग. 
 

रेशीम पतंग 
सवर् पतंग व पतंगम कोशातून उत्प  होतात. कोश ज्या धाग्याचें बनलेले असतात ते धागे रेशमाचे 

असतात. असे जरी असले तरी आपणाला व े िवणण्याला उपयोगी पडणारे रेशीम ज्याचं्या कोशात असते 
अशा कीटकाचं्या केवळ तीनच जाती आहेत (१) मलबेरी. तुतीवर वाढणारे (२) एरी. एरंडावर वाढणारे 
(३) टसर. बोरी, िशसव, अईन, याचं्यावर वाढणारे. हे तीनही कीटक पतंग वगार्तले आहेत. त्याचं्या 
चाचपण्या पीसवजा असतात. ते पखं पसरून बसतात. त्यापैंकी मलबेरी आिण एरी हे पाळीव आहेत. यानंा 
पे ात िंकवा िंपजऱ्यात जपून ठेवनू तुतीची आिण एरंडाची पाने खाण्यास ावी लागतात. टसर िकडे असे 
पाळीव नाहीत. वन्य आहेत. (रंगीत िचतर्) 

 
या कीटकाचंी अंडी मोहरी एवढाली असतात. ती िपवळस पाढंरी असतात. त्यातून केसासारखी 

बारीक अळी िनघते. पाला खाऊन ती भराभर वाढते. अ या इतक्या आधाशी असतात की एका पानावरून 
दुसऱ्या पानावर जाण्यासही त्या नाखूष असतात. एरी िपलवे मलबेरी िपलवाचं्या दु पट मोठी होतात, 
त्याच माणे वन्य टसर कीटकाचीही मोठीच होतात. वन्याचें कोश लहानशा क बडीच्या अं ाएवढे 
असतात. पाळीवाचें कोश त्याच्या अध्यार् आकाराचे होतात. तुतीवरील कीटकाचं्या कोशात एकच सलग 
धागा असतो. तो तुटू नये हणून कोश कडक उन्हात ठेवनू वाळू देतात. असे केले नाही तर आठ िदवसानी 
कोश फोडून पतंग बाहेर येतो. एरीचे कोश एका सलग धाग्याचे नसतात ते हा त्यातून पतंग िनघेपयत वाट 



 

अनुकर्मिणका 
 

पािहली तरी हरकत नाही. मलबेरी कीटकाचंी अंडी पािहजे असतील तेव ापुरतेच त्याचे कोश िपकू 
देतात. बाकीचे उन्हात वाळवनू पीलुके मरू देतात. तुती माणे टसर कोशाचे धागेही सलग असतात. 
हणून ते फुटण्यापूवीर् रानातून काढून आणून वाळवावे लागतात. हे कोश एखा ा काटकीच्या शवेटी टागंत 
ठेवलेले आढळतात. तीन जातीच्या या पतंगमामध्येही नक्षीचा फरक असतो. तुती पतंग अगदी साधा, एरी 
मध्यम नक्षीचा, आिण वन्य टसर चागंला नक्षीदार असतो. त्याचा दाट िंपगा असून त्याजवर त्येक पखंावर 
एकेक दुहेरी वाटोळा िठपका असतो. पतंगामध्ये नरमा ा असतात. त्यानंा खाणे िपणे लागत नाही. चार 
िदवसात त्याचंी संगत होऊन मादी अंडी घालते.  

 

 
 

४.१६ टसर रेशीम पतंग. 
 

कीटक-पक्ष-चालन 
कीटकाच्या शरीरात कडक गातर्ाची योजना असते. ती इतराचं्या बाहेर असते. त्याचंा सागंाडा 

बाहेर असतो हणून त्यानंा बा  कंकाल ाणी हणतात. अशा सागंा ास मासं कसे लागलेले असते आिण 
त्याने हालचाल कशी घडून येते, यासंबधंी उदाहरण हणून, कीटक आपले पखं कसे हालवतात ते पाहून 
ठेवाव.े शजेारच्या लक्षणािचतर्ात कीटकशरीराचे छेद दाखिवले आहेत. टरफलाच्या आत उ या रेघानंी 
दाखिवले आहेत ते पाठपोट मासंतंतू आहेत. मध्यंतरी चौकटींनी दाखिवले आहेत ते डोक्यावरून 
शपेटाकडे जाणारे मासंतंतंूचे छेद आहेत. पिहले आकरसताना हे सैल होतात आिण हे आकरसताना पिहले 
सैल होतात. पिहले आकरस याने पखं उभारले जातात आिण सैलाव याने पखं पडतात. 

 

 
 

आ॰ ४.१७ कीटकपक्ष चालन. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
वगीर्करण. 

तुत करणात संिधशाख Arthropoda ाण्याचंा िवचार केला आहे. त्यात पिरवगर् आहेत. 
त्यापैंकी केवळ चारातील ाणीच येथे सािंगतले आहेत. पायाचंी संख्या आिण मृशा (चाचपण्या) यावरून ते 
चारी पिरवगर् ओळखता येण्याजोगे आहेत. संिधशाख हे पिरसंघाचे नाव आहे. 

 
पिरवगर् १ कवची बहुपद, चतुमृर्श Crustacea. याचंी त्वचा टणक असते आिण यानंा बहुत पाय 

असतात, आिण चार चाचपण्या िंकवा मृशा असतात. त्यात या दोन लहान व दोन मो ा असतात. लहान 
मृशा त्या मृशका आिण मो ा मृशा त्या मृशा, असा फरक दशर्वता येईल. मृशका Antenule.  

 
पिरवगर् २ अ पद. कीिटका Arachnida. यानंा चाचपण्या नसतात आिण आठ पाय असतात. 
 
पिरवगर् ३ िवपुलपद. कीटेश. Myriopoda. याचं्या कबंधाचे िवपुल िवभाग असून त्येकाला एक 

िंकवा दोन पायाचं्या जो ा असतात. 
 
पिरवगर् ४ षट्पद. कीटक. Insect. यानंा ौढपणी सहाच पाय आिण दोन मृशा असतात. 
 

 
 
[कीटकाचं्या आकृत्यात कीटका शजेारी रेघ काढलेली असेल ती त्याच्या वाभािवक मापाची समजावी. लाबंी रंुदी व पखंाचा िव तार 

दाखिवण्याकरता ही योजना आहे.] 
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करण ५ 

 
कसर, टोळ, इत्यादी 

 

कीटकाचं्या जाती लक्षावधी आहेत. त्यात या थो ाशा जातींचा िंकवा जाितगणाचंा िवचार येथे 
करावयाचा आहे. ज्याचें मुखावयव कुरतडण्याच्या सोयीचे आहेत आिण ज्याचें रूपातंर होत नाही िंकवा 
झाले तर थोडेसेच होते, अशा या जाती आहेत. यातील कोणीही कोश िवणीत नाही. यात या काही जाती 
उपदर्वी आहेत, काही नाहीत. 

 
कसर. Silverfish. 

कागद व कपडे याचंी नासाडी करणारा कीटक हणून हा िस  आहे. हा सवार्त साधा कीटक 
आहे असे हटले तर चालेल, कारण याला पखं नसतात आिण याचे काही रूपातंरही होत नाही. तथािप 
एकंदर इंिदर्याचं्या कायर्क्षमतेच्या दृ ीने यात काही न्यनू असते असे नाही. याचे मुखावयव कुरतडण्याच्या 
सोयीचे असतात. साखर, तवकीर, तूलीर [तूलीर Cellulose. तूल = कापूस वापरून. कापसातील मुख दर् य. तवकीलातील 
मुख दर् य तवकीर Starch.] याचें रासायिनक घटक काबर्न आिण पाणी हे असतात. अशा घटनेचे िज स याला 
फार आवडतात. याची लाबंी एखादा cm असून आकृती मत् यासारखी असते. याला सहा पाय असतात 
आिण हा पाण्यात रहात नाही, ते हा मत् य न हे हे उघड आहे. तरी याला आकृतीवरून आिण रु यासारख्या 
चकाकीवरून ‘िस हर िफश’ हणजे रूपेरी मासा असे हणतात. याला शपे ा तीन असतात आिण 
चाचपण्या दोन असतात त्या शपेटीच्या सुमारे दु पट लाबंीच्या असतात. त्या िपसासंारख्या असतात. 
उपज यापासून याचे बा  रूप जसेच्या तसेच राहते, आकार मातर् काही काळपयत वाढत जातो. हा कात 
टाकीत नाही. 

 
कसर हा कीटक ओलसर हवते अंधारात राहणारा आहे. कागद व कपडे यासं ऊन िद याने हा 

पळून जातो. पाढंऱ्या डामराच्या उगर् वासानेही हा िनघून जातो. 
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आ॰ ५·१ कसर. 
 

पावसाळी चतुर May fly. 
पावसाळी चतुर हे एका कीटकाला नवीन नाव िदले आहे, जुने नाव याला नाही हणून. चार 

पखंाचं्या काही कीटकानंा चतुर हणतात. तुत कीटकालाही चार पखं असतात. पावसाळी चतुर ौढ 
वरूपात केवळ पावसा यातच आढळतात हणून त्यानंा हे नाव िदले आहे. सरत्या उन्हा यात जे हा 
पावसाचे ढग येऊ लागतात ते हा पावसाळा सुरू झाला हणावयाचा. अशा हवेत हे चतुर पतंगा माणे 
िद यावर झडप घालतात. या िबचाऱ्याचे आयु य केवळ पुरते अध्यार् तासाभराचेही नसते. त्याच्या आतच नर 
मादी एकतर् येऊन मादी गभर् घेते. ती एखा ा जलाशयात अंडी घालते आिण मरून जाते. नर याच्याही 
आधी मरून जातो. अं ातून िंडभ िनघते ते पुढील पावसा यात ौढ होते. आरंभी त्याला पखं नसतात मग 
येतात. यापैंकी मागले दोन आखूड असतात. याला पायापेक्षा लाबं दोन चाचपण्या असतात आिण अशीच 
लाबं ितर्भगं शपूेट असते. सामान्य चतुरा माणे यातही पु कळ जाती आहेत. ौढपणी याचे आयु य अ प 
असते. त्यात त्यानंा खाणेिपणे लागत नाही. िंडभे मुख्यतः शाखाहारी असतात. 
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आ॰ ५·२ पावसाळी चतुर. 
 

चतुर Dragon fly. 
या नावाचा कीटक िस  आहे. चार पंख अस यामुळे त्याला हे नाव िमळाले असावे. डास माशा 

आिण बारीक सारीक पतंग मारून खाण्याचे चातुयर् याच्या अंगी असते. याचे डोळे टपोरे असतात. एकंदर 
िशराच्या दोनतृतीयाशं डोळेच असतात. याच्या चाचपण्या बारीक व आखूड असतात. यात लहान मो ा 
जाती आहेत. काही बोटभर तर काही वीतभर लाबं असतात. मोठे चतुर मो ा पतंगानंाही मारून खातात. 
उडत्या पतंगावंर झडप घालून चतुर त्यानंा पकडतात. त्याचे पंख तोडतात आिण मध्यागं कुरतडून 
खातात. काही चतुर मा ा पाण्यात अंडी टाकतात तर काही जातींच्या मा ा पाणझाडाचं्या अंगात भोक 
पाडून त्यात अंडी घालतात. अं ातून िंडभ िनघते त्याला पखं नसतात, शपूेट नसते. ते एखा ा 
माशीसारखे िदसते. त्याच्या खालच्या ओठाला कोपरासारखा घडीचा साधंा असून तो ओठ बराच लाबं 
असतो. त्याने ते िंडभ भ य पकडते. चतुरिंडभ सडका झाड झाडोरा आिण त्याच्या आ यास असणारे 
लहान सहान ाणी याचंा आहार करते. वळेोवळेी कात टाकून ते वाढते. दोन तीन वषार्ंनी त्याला ौढरूप 
येते. नवा चतुर पाण्याबाहेर येतो. चतुराचें रंग िविवध असतात. 

 

 
 

आ॰ ५·३ चतुर. 
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नाकतोडा. Grass hopper 

या नावाचा कीटक कधी कधी माणसाचं्या राहत्या घरात आढळतो. हे नाव कशावरून पडले असेल 
हे एक गूढच आहे. कारण हा िंकवा कोणताही कीटक माणसाचे नाक तोडतो असे कधी होत नाही. ३, ४ 
cm. लाबंीचा हा कीटक टुणिदशी उडी मारतो त्यामुळे मुले िबचकतात. त्यानंा िभविवण्याकरता हे लटकेच 
नाव कोणीतरी िदले असावे. याचे बाळपण गवतात वावरण्यात जाते हणून यास गवती टण्णू अशा अथार्चे 
इंगर्जी नाव आहे. घरात येऊन हा कीटक झुरळा माणे सैपाकघरातील अ ाच्या िजनसावर िनवार्ह करतो. 
मग बाहेर जाऊन गवताची पाने आिण कोव या मु या देखील कुरतडून खातो. हा मधून मधून चक् चक् 
असे आवाज काढतो. याच्या मुख्यागंाच्या त्येक काडंावर एक काटेरी रागं असते. ती शजेारच्या 
काडंावरील घट् ावर घासून असे आवाज त्याला काढता येतात. हे आवाज तो कशाकरता काढतो ते 
कळत नाही. कदािच  ते नरमादींचे एकमेकास बोलावणे असेल. मादी बाहेर गवती रानात जाऊन मातीत 
आप या शपेटीकडील अगर्भाग खोचून अंडी घालते. त्याजवर एक िचकट पदाथर् टाकते. त्याचे एक टोपण 
बनते. त्यातून सावकाश चार सहा मिहन्यानंी िबनपंखी िंडभे िनघतात. दोनतीन मिहन्यानंतर त्यानंा पखं 
येतात. मग ती ौढ होतात, हणजे त्यानंा जननसामथ्यर् येते. 

 

 
 

आ॰ ५·४ नाकतोडा. 
 

िबनपंखी गवती टण्णू. Wingless grass hopper. 
हा कीटक पु कळाशंी नाकतो ासारखाच िदसतो. परंतु त्याचे डोके कोचदार असते आिण त्यावर 

चाचपण्या असतात त्या साधारणतः डोक्याच्याच लाबंीच्या असतात. नाकतो ाच्या चाचपण्या त्याच्या 
चौपट लाबं असतात. याला लहानपणी पखं नसतात, इतकेच न हे तर ौढपणीही नसतात. नाकतो ाचा 
रंग काळा िंकवा काळसर असतो, तर याचा िहरवा गवती रंगाचा असून त्यावर डो यामागे डोक्याकडून 
शपेटाकडे चार जाभंळे प े  असतात. हा फार करून महारा टर् आिण कनार्टक या ातंात आढळतो. ज्वारी 
मका बाजरी आिण कडधान्ये याचं्या िपकास याचा फार उपदर्व होतो. पावसाळा संप यावर मादी २, ३ इंच 
खोल मातीत ४० ते ६० अंडी घालते. ही अंडी पुढील पावसा याच्या आरंभी फुटून िंडभे बाहेर येतात. ती 
काही काळ सामान्य तृणावर आिण नंतर िपकावर ह ा करतात. एका वषार्त याचंी एक िपढी तयार होते. ती 
पावसाळा संप यावर नवी अंडी घालून समा त होते. या िबनपंखी टण्णूचंा ितबधं होण्याकरता अंडी 
असलेली जमीन नागंरून तापू देणे नंतर होतील ते टण्णू औषधानंी मारून टाकणे हे उपाय आहेत. 
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आ॰ ५·५ िबनपखंी गवती टण्णू. 
 

टोळ. Locust. 
िवशषेतः शतेकऱ्यानंा आिण सामान्यतः सवार्ंनाच भयचिकत करणारा हा कीटक िस  आहे. 

अलीकडे टोळधाडी दरवषीर्च ऐकू येऊ लाग या आहेत. पण त्या लहानसहान असतात, हणून हणा िंकवा 
त्याचंा नाश करण्याचे यत्न यश वी होत चालले आहेत हणून हणा त्या िततका हाहाःकार उडवीत 
नाहीत की िजतका महारा टर्ात १९०८ साली आले या टोळधाडीने उडिवला होता. सूयर् तळपत असताही 
टोळाचं्या थ याने मेघाचं्या सावलीसारखी सावली पाडावी आिण घटकाभरात िहर या गार कातंाराचे िंकवा 
उ ानाचे ओसाड अरण्य बनवावे असे त्याचें सामथ्यर् अनुभवास येई. टोळ िकती वष जगतात कोणास 
ठाऊक, पण त्याचं्या िप ा एकेका वषार्ने होतात यात शकंा नाही. दर वषीर् टोळानंा धाड घालण्याची लहर 
येते असे नाही. एरवी एकाकी वृ ीने राहणारे टोळ काही वषार्ंनी एकदम संघवृ ी पतकरतात आिण मग 
त्यानंा धाड घालण्याची लहर येते. टोळ हे नाकतो ाचे भाऊबदं होत. नाकतो ापेंक्षा त्याचें शरीर अिधक 
लाबं असते, पण त्याचं्या चाचपण्या आखूड असतात. त्यानंा िंशगाचंी उपमा देतात. टोळाचंी िंशगे आखूड 
असतात, गवती टण्णूंची असतात तशी. 

 

 
 

आ॰ ५·६ टोळ ( वाभािवक आकार). 
 
टोळाच्या िंडभाला पखं नसतात, बाकी रूप ौढाचे असते. िंडभ पाच सहा वेळा काती टाकून 

एखा ा मिहन्यात ौढ होते. एकाकी वृ ीत यापेक्षा संघवृ ीत असताना वाढ अिधक होते. संघवृ ीतील 
टोळाचंी बालचमू िकत्येक चौरस मलै यापण्याइतकी मोठी असते. ही चमू एकदा चालू लागली हणजे 
कशाचीही परवा करीत नाही. ड गरावरून आिण दऱ्यामधूनही आगेकूच करते. रे वचे्या रुळावरून जाते. 
ितजवरून एखादी आगगाडी जाऊ लागली तरी ितची दाद घेत नाही. काही टोळ िचरडले जातात. त्यामुळे 
मागर् सुळसुळीत होऊन गाडीची चाके जेथ या तेथे िफरतात, पण चमू मोचार् िफरवीत नाही. मागार्त येईल 
त्या झाडोऱ्याचा फ ा उडवीत चालू राहते. रातर्ी मातर् ती झाडोऱ्याच्याच आसऱ्याला िवसावा घेते. एकाकी 
वृ ीतील िंडभाचंा रंग िहरवा असतो. त्यात थोडे काळे िठपके असतात. संघवृ ीतील िंडभाचंा रंग काळसर 



 

अनुकर्मिणका 
 

िंपगा असतो. डोक्यापासून शपेटापयत एक िफकी रेषा मातर् िदसते. पखं फुटून टोळ ौढ झाला हणजे 
त्यास एकाकी वृ ीत करडा रंग येतो, आिण संघवृ ीत चकाकदार गुलाबी रंग येतो. त्याचं्यात िववाहवृ ी 
जागृत झाली हणजे ते सोनेरी रंग धारण करतात. टोळाचं्या टो या ताशी दहा मलै या वेगाने उडत 
जातात. 

 
टोळमादी भईुत आपले मागील अंग खोचून वर िनघताना त्या भोकात ५० ते १०० अंडी घालते 

आिण त्याजवर एक िचकट पदाथर् टाकते. त्याच्या योगाने एखादे रबरी बचू बसिव यासारखा बदंोब त 
होतो. धाड घालणारे टोळकीटक थम वसंत ऋतूत इराण आिण त्यालगतचा आिशयाई देश, याचं्या 
वालुकामय भमूीत अंडी घालतात. तेथून ते पावसा याच्या आरंभी पािक तान व िंहदु थान या देशात 
येऊन. िंसध राज थान, महारा टर् येथील ओसाड देशात पुनः अंडी घालतात. िहवा यात टोळाचं्या टो या 
परत पि म देशी जाऊ लागतात.  

 
टोळ मारण्याकरता पु कळ उपाय योजाव ेलागतात, कारण कोणताही एक पुरतेपणी योजणे शक्य 

होत नाही. जमीन नागंरून अंडी उघडी पाडणे, चर खणून त्यात टुणटुणी बालके गाडून टाकणे, मो ा 
ौढ उघ ा थ यावर िवष िंशपडणे, िंकवा थ यावर क डा िंकवा भसुा यात िवष भरून ते आिमष हणून 
िंशपडणे, हे उपाय होत. यािशवाय शतेात धूर करून त्यानंा भेवडावणे हेही करून पाहण्याजोगे आहे. 
टोळावंर पाळद ठेवनू देशोदेशी त्याजिवषयी वातार् देणे आिण त्याचंा नायनाट करण्याचे उपाय शोधून सवार्स 
कळिवणे, या करता एक आंतर-देशीय सं था आहे. 

 
रातिकडा Cricket  

टोळाचं्या जवळच्या नात्यातला हा कीटक रातर्ी घरात िकरिकर असा आवाज काढतो हे आपणास 
माहीत आहे. याच्या चाचपण्या लाबंलाबं असतात आिण मादीची अंडी घालण्याची सुईनळी असते तीही 
बरीच लाबं असते. यानंाही टुणटुण उ ा मारता येतात. तशाच सोयीच्या त्याचं्या मागील तंग ा 
असतात. रातर्ी बाहेर थंडी पडू लागते हणून उबेकरता ते घरात येतात, लपून राहण्याकरता ते अंधाराच्या 
जागा शोधून तेथे आसरा घेतात. रातिक ाची िकरिकर ककश असते. डाव ेउजव ेपखं एकावर एक घासून 
नर हा आवाज काढीत असतो. मादी आवाज काढीत नाही. नाकतोडा िंकवा टोळ याचं्यापेक्षा 
रातिक ाच्या पंखाची ठेवण िनराळी असते. कीटक बसला असताना पखं पाठीवर पसरून कुशीला 
वळतो. 

 

 
 

आ॰ ५·७ िढगारी रातिकडा. 
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रातिकडे सवर्भक्षक आहेत. ते कागद, कापड, भाजीपाला, फळे, आिण लहान मुलाचें कातडे आिण 
केससु ा कुरतडून खातात. यात जाती अनेक आहेत. एका जातीला पुढील पायानंी भईु उकरून िबळे 
करण्याची खोड असते. 

 
काडीकीटक. ितवा. Stick insect. 

गवताच्या काडीसारखा िदसणारा हा िकटक आहे. तो िदवसा बहुधा िनचळेपणी गवतात िंकवा 
झुडपात बसलेला असतो ते हा तो गवताहून िंकवा झुडपाहून वगेळा ओळखू येणेही कठीण असते. आकार 
आकृती रंग सवर्च काडीवजा! काडीकीटक पाला खातो पण बहुधा रातर्ीच्या हरी. िदवसा हालचाल 
करील तर ती प याचं्या नजरेत भरेल. मग त्याचा फ ा उडेल! उंटकीटका माणे याला चार पखं असतात 
िंकवा नसतातही. गवताबरोबर हा जनावराच्या पोटात जातो ते हा त्या जनावराला फार यथा होते. अशा 
संगी जनावराला ितवा लागला असे हणतात. आकृतीत आकार अधार् केला आहे. 

 

 
 

आ० ५·८ काडीकीटक. ितवा. 
 

पानकीटक. Leafinsect. 
काही कीटक असे असतात की ते थेट एखा ा झाडाच्या पानासारखे िदसतात. रंगरूप अगदी तेच. 

हेही राितर्संचारी असतात. हे पाला खाऊन उपजीिवका करतात. पानाशी समवणर् अस यामुळे हे कीडखाऊ 
प याचं्या नजरेतून सहज िनसटतात. आकृतीत आकार िजतक्यास िततका. 
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आ॰ ५·९ पानकीटक. 
 
झुरळ. Cockcroach. 

हा एक खालवर चापट शरीर असलेला कीटक मनु यव तीत, अगदी माणसाच्या सैपाक घरात 
हमखास आढळणारा आहे. यात पु कळ जाती आहेत. काही आप या अ ाशजेारी राहतात आिण काही 
आप या मलैमोऱ्यातही राहतात. काही िंपग्या रंगाची असतात व काही काळसर रंगाची असतात. त्याचं्या 
शरीररचनेत भेद क्षु क असतात. अ ाचे बारीक सारीक कण वचूेन िंकवा िनपटून खाणे या उ ोगात ते 
रातर् घालवतात, आिण िदवसा उजेडी साधंी सापटीत लपून राहतात. त्यानंा गारवा िवशषे आवडतो. ते 
मळिवचरणीच्या कुडीत जमा होतात आिण तेथून बाहेर धंुडाळणीला रातर्ीच्या हरी िनघतात. झुरळे मूळची 
आिशयातील त त देशातली. यापारी मालाबरोबर ती सवर् जगभर पसरली. खु  ि टनमध्ये झुरळाचं्या तीन 
जाती आहेत. त्या सवर् बाहेरूनच तेथे आ या आहेत असे हणतात. 

 
पाठीकडून पाहता झुरळाचे वक्ष आिण पखं मातर् िदसतात. नरापेक्षा मादीचे पंख अमळ आखूड 

असतात. डोके खाली काटकोनात जोडलेले असते. पखं चार असतात. पुढचे दोन िचवट आिण जाडी 
झालेले असतात. मागले लवचीक असून त्याच्या घ ा होऊन ते िमटतात. मागले पखंच उडण्याच्या 
उपयोगी पडतात. पण झुरळे सहसा तसा उपयोग करीत नाहीत. मादी तर मुळीच तसे करीत नाही. मादी 
अंडी घालते ती एका पुडक्यात बसवलेली असतात. एका पुडक्यात एका बाजूला आठ दुसऱ्या बाजूला आठ 
असे दोन संच एकास एक पाठपोट लागून असतात. उपजताच िंडभे पाढंरी िबनपखंी असतात. त्याचंा रंग 
पाढंरा असतो पण लवकरच तो बदलत जातो. डोळे मातर् आरंभापासून काळे िठ र असतात. वरचेवर कात 
टाकून िंडभ वाढत जाते. शवेटची कात टाक यावर पखं उगवतात आिण ौढत्व येते. 
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आ॰ ५·१० झुरळ. 
 

झुरळाचं्या जाती अडीच हजाराच्या सुमारास आहेत. त्याचंी िवभागणी शा ानंी तीन कुलात 
केलेली आहे. 

 
उंटकीटक. खंटोबाचा घोडा. Preying mantis. 

काटकुळे हातपाय आिण लाबंट शरीररचना असणारा हा कीटक उंटकीटक हणून िस  आहे. 
भोवतालच्या िहर या गवतासारखा िहरवा िंकवा वाळ या गवतासारखा िपवळस रंग हा कीटक धारण 
करतो. हा कीडखाऊ आहे. आप या भ याची वाट पहात असतो ते हा हा हात जोडतो आिण मान खाली 
घालून ओणवा राहतो. भ यकीटक आटोक्यात येण्याचा अवकाश की याने पकडलाच समजावा. ाथर्ना 
करणारा या अथार्चे याला इंगर्जी नाव आहे. े या िकर्यापदाचे इंगर्जी भाषेत दोन अथर् आहेत, एक िवनंती 
करणे आिण दुसरा मारून खाणे. सं कृतातही ाथर् या धातूचे तेच दोन अथर् आहेत. या दोनही अथार्ंनी हा 
कीटक ाथर्ना करीत असतो. िचनी जपानी लोक याचं्या िंहसावृ ीचा उपयोग करून घेतात. ते याला लाबं 
दोऱ्याच्या टोकाशी बाधूंन दोऱ्याचे दुसरे टोक आप या िनजण्याच्या जागेपाशी गुंतवनू ठेवतात. हा असा 
बाधंलेला उंट-कीटक िंकवा ाथर्ना–कीटक जवळ येतील त्या डासा-िचलटाचंा गर्ास घेतो. त्यामुळे 
िनजणाऱ्या माणसाची आयतीच सेवा घडते. उंटकीटक फार अधाशी असतो. तावडीत सापड यास हा 
वजातीयाला देखील खातो. िवशषे नवलाची गो  हणजे संभोगानंतर मादी नराला खाऊन टाकते. संभोग 
चालू असताना देखील ती त्याला कुरतडू लागते. याला चार पंख असतात. बसला असता दोहोखाली दोन 
झाकून राहतात. याच्या अं ाची पुडकी असतात. िंडभ ौढ होण्यास १२ मिहने लागतात. 
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आ॰ ५·११ उंटकीटक. 
 
उंटकीटकाला पक्षी खातात. पण एकतर याचा रंग िहरवा, रूप काडीवजा आिण दुसरे असे की हा 

िदवसा सहसा चळवळ करीत नाही, हणून प याच्या नजरेस येत नाही. आलाच तर मातर् त्याची धडगत 
नसते. 

 
वाळवी. व मी. उधई. Termite. White ant. 

मातीच्या पातळशा थरात लपून राहून लाकडाचें अपिरिमत नुकसान करणारे कीटक हणून 
वाळवीची ख्याती आहे. हे कीटक संघ करून राहतात. यात नर मादी िशपाई मजूर आिण पखंवाले िपतर 
असे चार कार असतात. त्याचंा आकार साधारण मंुगीएवढा असतो खरा पण आकृती बरीच िभ  असते. 
वाळवीची कंबर रंुद असते. मंुगीची बारीक असते. मंुग्याचं्या चाचपण्यानंा कोपरे असतात. वाळवीच्यानंा 
नसतात. मंुगीला डोळे असतात, वाळवीला नसतात. मंुग्याचंी घरे बहुशः जिमनीखालीच असतात, त्याचंा 
फारच थोडा भाग भईुवर असतो. वाळवीची घरे भईुखाली असतात तशी भईुवरही असतात, पुरुष दोन पुरुष 
उंच सु ा असतात; एवढेच न हे तर झाडाचं्या खोडावर आिण ढो यातसु ा असतात. मातीचे कण, 
लाकडाचे कण आिण लाळ यानंी ती राधंलेली असतात. वाळवीला सूयर् काश सोसत नाही. हणून ती रातर्ी 
संचार करते आिण मातीचे पोपडे रचून त्याच्याखाली आपला संचार चालत ठेवण्याची सोय करून ठेवते. 
झाडाचा कोणताही भाग ितला वजर् नाही. ितला शव,े मग ती वजातीयाचंी का असेनात, खा  असतात. 
वाळवीला ओला याची आव यकता असते. कोर ा मातीत वाळवी-कीटक मरतात. वाळवीच्या घराला 
वारूळ हणतात. वारुळापासून दूरवर चरण्याच्या जागी जाण्यायेण्याकरता वाटा केले या असतात. 
वारुळात साधारण मध्यभागी महामाता महािपता यानंा राहण्याची कोठडी असेत. शजेारीच अपत्ये (िंडभे) 
वाढवण्याकरता कोठ ा असतात. भोवताली अ कोठारे असतात. इतराकंरता आसऱ्याची घरे असतात. 
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यािशवाय काही जाती बुरशीची शतेी देखील अशाच एखा ा को ात करतात. पानपाचो यावर वतःची 
िव ा अंथरलेली असते. त्यात बुरशी उगवते. ती बुरशी वाळ यानंा अ  हणून उपयोगी पडते. 

 

 
 

आ॰ ५·१२ वाळवी. १ महािपतर. वाभािवक आकार. २ मजूर. ३ िशपाई 
 
या वसाहतीतले फक्त मजूरच अ  आणण्याकरता बाहेर िंहडतात. त्याचं्यात नरमा ा असतात, 

पण त्यानंा संतती होत नाही. वसाहतीत िशपाईगडी असतात. त्यातही नरमा ा असतात पण त्यानंाही 
संतती होत नाही. िशपाई रखवाली करतात. या वसाहतीस मुख्य भय मंुग्याचें असते. काही िशपायाचंी 
डोकी मोठी आिण कठीण असतात. त्याचें जबडे मोठे कडक आिण ती ण असतात. काही िशपायानंा 
िवषिंपड असतात, पण जबडे लहान असतात. त्यातून ते िवषाची िचळकाडंी उडव ू शकतात. िशपाई 
मजुरापेंक्षा मोठे असतात. दोघाचेंही डोके व पाय कणखर असतात. इतर अंग नाजूक असते. 

 
वारुळाच्या बाधंकामाचा आरंभ महामाता महािपता करतात. ते एक लहानशी कोठडी बाधंतात. 

ितच्यात मादी अंडी घालते. त्यातूंन मजूर िनपजतात. वारूळ वाढवावयाचे काम ते करतात. गभार्र मादीचे 
उदर फारच मोठे, चागंले आप या बोटाइतके लाबं आिण आंग ासारखे जाडी असते. ितला चालता 
देखील येत नाही. ती अंडी घालीतच राहते. ती रोजी सुमारे ३००० घालते. या अं ाचंी यव था मजूर 
करतात. ती योग्य जाग्यावर नेणे, अपत्य जन्म यावर त्याला भरवणे, महामाता महािपता यानंाही भरवणे, 
ही त्याचंी मुख्य कामे असतात. यािशवाय अ  आणण्याचेही काम त्याजकडेच असते. महामाता महािपता 
१०, ५ वष जगू शकतात. िशपाई व मजूर यानंा पंख नसतात पण महामाता महािपता याचं्या संततीपैकी 
काहींना पंख येतात. त्यात नरमा ा असतातच. पाऊसकाळाच्या आरंभी एखा ा उका ाच्या िदवशी या 
नरमा ा बाहेर उडून जातात. अनेक वारुळातून आले या कीटकाचंी िमसळ होण्याचा संभव असतो. 
आकाशात उडता उडता या कीटकामंध्ये पितपत्नी अशा जो ा जमून थो ा वळेाने त्या तशाच खाली 
भईुवर उतरतात. ते हा त्याचें मीलन होते व पखं गळतात. मग एकेक जोडी वतंतर्पणे आपले वारूळ 
थापन करण्याच्या उ ोगाला लागते. एका वसाहतीत महािपतराखेंरीज काही थो ा होतकरू मातािपता 
असतात. महािपतरानंा अकाली मृत्य ूआ यास त्यापैंकी दोघे त्याचंी जागा घेतात. 
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महामाता Winged female. Queen. 
 
महािपता Winged male. King. 
 
िशपाई सैिनक. Soldiers. 
 
मजूर, कारुक. Workers. होतकरू मातािपता Potential queen and king. 
 
पखंवा या वाळवीचे पखं आकाराने सवर् सारखे आिण सवर् पातळ असतात. 
 

ऊ. यकूा. Louse. 
उवा माणसानंा आिण पशूनंा सु ा उपदर्व करणारे कीटक हणून िस  आहेत. त्येक पशूला 

उपदर्व करणाऱ्या उवा िनरिनरा या जातीच्या असतात. माणसाला उपदर्व करणाऱ्या उवा आहेत 
त्यामध्येही तीन जाती आहेत. डोक्यात व ती करणाऱ्या िनरा या, जाघंाडात व ती करणाऱ्या िनरा या, 
आिण कप ात व ती करणाऱ्या िनरा या. उवाचं्या पायाचंी नखे टोकदार असतात. त्यामुळे त्या त्वचेला 
पकडून राहतात, आिण रक्त शोषनू त्यावर िनवार्ह करतात. 

 
उवा आपली अंडी केसानंा पकडून ठेवतात. या अं ानंा िलखा हणतात. चार आठ िदवसात 

िलखातून उवा उपजतात. पधंरा वीस िदवसात न या उवा अंडी घालण्यायोग्य होतात. 
 

 
 

आ॰ ५·१३ यूका. ऊ. डोक्यात राहणारा 
. 

उवा वतः उपदर्वी आहेतच; िशवाय त्या दोन तीन कारच्या तापाचं्या जंतंूचे वाहन आहेत. माकडे 
आप या िंकवा आप या जातभाईच्या अंगावरच्या उवा वेचूक खातात. साबणाने िलखा धुवनू केसातून सुटून 
िनघतात. राकेलाने उवा मरतात. डी. डी टी ने उवा मरतात. साधे गोडेतेल त्याचं्या अंगावर चागंले 
चोपडले असताही त्या मरतात, कारण त्यामुळे त्याचें ासाचे मागर् बदं होतात. 
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िचतर्ात दाखिवलेली ऊ डोक्यातली आहे. कप ात राहणारीच्या चाचपण्या अिधक लाबं 

असतात. जाघंाडातली आखूड व रंुद असते. 
 

वगीर्करण. 
कीटकपिरवगार्त २४ ेणी गण या जातात. एकेका ेणीत अनेक कुले आहेत आिण एकेका कुलात 

अनेक गोतेर् व एकेका गोतर्ात अनेक जातीही आहेत. इतका िव तार येथे सागंण्याचा उ ेश नाही. कीटकाचंी 
नाव ेजी येथे िदली आहेत ती जाितवाचक िचतच आहेत पण बहुशः जाितगणवाचक आहेत. एकाच 
कुलात या आिण बहुतेक करून एकाच गोतर्ात या त्या जाती असतात. पिहलाच कीटक कसर हणून जो 
सािंगतला त्यातली एकच जात सवर्तर् िस  आहे. ितचे वणर्न केले आहे. नंतर चतुर सािंगतला त्यात 
लहान मोठे िपवळे काळे ताबंडे इत्यादी अनेक जाती आढळतात. तरी सामान्यतः लागू पडणाऱ्या गो ी 
सािंगत या आहेत. िचतर्ात अथार्त िविश  जात दाखिवली आहे ितचे शा ीय नाव िदलेले नाही. कारण 
िततक्या खोलातला शा ाथर् सागंण्याचा येथे उ ेश नाही. येथे वगर् पाडताना तीन गो ींकडे ल य पुरिवले 
आहे. पिहली गो  मुखावयव, दुसरी गो  पखं, ितसरी गो  वयोरूप. मुखावयवावरून पाच वगर् पडतात. ते 
असे :– 

 
(१) कुरतडणारे, कंृतक. उदाहरणाथर् टोळ. 
(२) शोषणारे. शोषक. उदाहरणाथर् ढेकूण. 
(३) भोसकून चोखणारे. वधेचूषक उदाहरणाथर् डास. 
(४) चाटून चोखणारे. लेहचूषक उदाहरणाथर् माशी. 
(५) चावनू चोखणारे. दंशचूषक उदाहरणाथर् भुगंोरा. 
 
पखंासंबधंी तीन बाबती महत्त्वाच्या ठरतात. त्या अशा :– 
 
(१) पखं मुळीच नसणे, दोन असणे, िंकवा चार असणे. 
(२) पखंावर लेप असणे िंकवा नसणे. 
(३) पखं जाडी व िचवट चाम ासारखे असणे, िंकवा एक जोडी अशी एक तशी असणे. 
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आ॰ ५·१४ कीटक–मुखावयवाचंी िविवधता. १ डास बाजूने. २ डास समोरून. 
३ पतंग. ४ साधी घरमाशी. ५ मधमाशी. 

 
कसरीला पंख नसतात, माशीला दोन असतात तर पतगानंा चार असतात. पतगाचं्या पखंावर लेप 

असतो, इतराचं्या नसतो. मधमाशानंा पखं चार असतात ते सवर् पातळ असतात. भुगंोऱ्याला पखं चार 
असतात त्यातले दोन जाड, दोन पातळ असतात. 

 
वयोमानाने काही कीटकाचें रूप बदलते. काहींचे बदलत नाही. कोशात राहून रूप बदलले हणजे 

ते पूणर् रूपातंर, एरवी अपूणर् रूपातंर हणतात. 
 
कीटकाचं्या वणर्नाची सहा करणे केली आहेत. या पिह याच करणात कंृतक तेवढे सािंगतले. 

दुसऱ्यात शोषक ढेकूण तेवढे सागंावयाचे, ितसऱ्यात पतग सागंावयाचे, चवथ्यात डास व माशा 
सागंावयाच्या, पाच यात माशा आिण भुगें सागंावयाचे, आिण शवेटी सहा यात–भुगंोरे सागंावयाचे, असे 
योिजले आहे. डास आिण माशा एका करणात का आण या ते त्याचं्या पखंाचं्या घटनेवरून समजून येईल. 
माशापैंकी काही माशा एका करणात आिण काही िनरा याच करणात का, हेही त्याचं्या पखंाचं्या 
रचनेकडे ल य िद यास ध्यानात येईल. मो ा लोक यवहारात हे भेद आपण ल यात आणीत नाही, पण 
तुत संगी आणावयास पािहजेत. भुगंा हा श द िढलाईने वापरला जातो. येथे काही भुगें माशाबंरोबर तर 

काही त्यावगेळे िनरा याच करणात घेतले आहेत. वा तिवक आता आपण नावातच बदल करावयास 
पािहजे. तसा तो येथे केला आहे. भुगंोरा श द घेऊन भुगंा हा श द मयार्िदत अथार्चा केला आहे. िंपगूळ हा 
श द भुगंोऱ्याऐवजी वापरतात. त्याचाही िवचार करण्यासारखा आहे. 

 
भृगं, मर, ि रेफ, मधुकर, मधुिलह, षट्पद, हे श द सं कृत वाङ्मयात आहेत. त्याचंा अथर् भुगंा 

असाच समजतात. तथापी युत्प ी पाहता षट्पद हा श द सवर् कीटकानंा लागू पडण्याजोगा आहे. मधुकर, 
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मधुिलह हे श द पतगानंा लागू पडण्याजोगे आहेत आिण मधमाशानंाही लागू पडण्याजोगे आहेत. ि रेफ या 
श दातील रेफ या भागाचा अथर् रकार धरून ि रेफ हा श द मर श दाचा पयार्य समजतात. तथापी रेफ 
हणजे मृशा असा अथर् होण्याजोगा आहे. तसे के यास ि रेफ श द सवर् कीटकानंा लागू शकतो. मण 
करणारा तो मर असा अथर् के यास तो मधमाशानंा लागू पडतो. तुत श दाचें अथर् जाितवाचक 
करण्याजोगे वणर्न गंर्थात आढळत नाही. हणून आता अशी वणर्ने िलहून आपणच िविश  अथार्ंचा संकेत 
करणे अव य आहे. 
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करण ६ 

 
ढेकूण, तुडतुडे, इत्यादी. 

 
मागील करणात आपण पािहले त्यातंील बालक आिण ौढ यामंध्ये िवशषे फरक नसतो. त्याचे 

रूपातंर होत नाही िंकवा थोडकेसेच होते. तुत करणीही आप याला तसेच कीटक पहावयाचे आहेत. 
गे या करणी पािहले या कीटकानंा कुरतडणारे हटले पािहजे. ते आपले अ  झाडाचें िंकवा ाण्याचें 
शरीर कुरतडून िमळवतात. तुत करणी आपणाला पहावयाचे आहेत ते कीटक ाण्याचें रक्त िंकवा 
झाडाचंा रस शोषणारे आहेत. त्यानंा शोषक कीटक हटले आहे. कुरतडे आिण चोखरे गणात माणसाला 
अपकार करणारे कीटक पु कळ आहेत. कुरत ापैंकी नाकतोडा हे नाव थेट माणसाला अपकार 
सुचिवणारे आहे खरे, परंतु खरोखरी नाकतोडा तसे काही करीत नाही. कुरतडे िपकाला अपकार करतात, 
हणून ते परोक्षपणे अपकार करतात. माणसाला साक्षा  अपकार करणाऱ्या उवा मातर् त्या गटात आहेत. 
करणरचनेपुरता माग यागटाचा नायक कसरकीटक केला होता. आता तुत करणात ढेकूण हा 
नायक मानलेला आहे. हा मातर् साक्षा  माणसाला उपदर्व करणारा आहे. याखेरीज या गटात िपकाला 
सतावणारे कीटक पु कळ आहेत. तथािप त्यातंच एक लाक्षाकीटक हा उपकारी कीटक आहे. 

 
ढेकूण Bedbug. 

माणसाची झोपमोड करणारा आिण पाट कपाट इत्यादी सामानात राहून संधी सापडताच 
माणसाला चावनू सतावणारा कीटक हणून हा िस  आहे. याला अणकुचीदार मुखावयव असतात त्याचंा 
उपयोग तो त्वचेत खुपसून रक्त काढण्याकरता करतो. त्याला दोन पखं असतात पण ते नावालाच. त्याचंा 
उपयोग उडण्याकरता होत नाही. ते सहसा िदसूनही येत नाहीत ते पाठीच्या आरंभीच असतात. ते अगदी 
लहान असून दुसऱ्या दोन पायाचं्या मध्ये असतात. ढेकूण अंधारात राहून माणसावर छुपे ह े करतात. 
त्यानंा कडक उन्हाळा िंकवा कडक िहवाळा देखील सोसत नाही. पुण्यामंुबईत ते फोफावतात पण 
ग्वालेरात मो ा िहवा या-उन्हा यात ते मरतात. दोन दोन मिहने ते उपास सोसू शकतात. राकेलाने ते 
फुगून मरतात. अं ातून िनघालेले िंडभ पाढंरे असते पण चपळ असते. ते माणसाच्या वासावर असते. 
मानवी रक्ताचा पिहला गुटका िमळताच ते लाल होते. अशी संधी न िमळा यास ते दुसऱ्या मो ा ढेकणाचे 
रक्त शोषते. उंदीर, घूस, ससा, याचेंही रक्त त्यानंा चालते. 

 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
आ॰ ६·१ ढेकूण. 

 
मादी िदवसात २, ३ माणे सुमारे २०० अंडी घालते. सात आठ िदवसात ती िपकतात. अं ाला 

टोपण असते ते उसकटून िंडभ बाहेर येते. ते बहुशः ौढासारखेच असते. पाच वळेा कात टाकून ते ौढ 
होते. 

 
झाडढेकूण आिण पाणढेकूण Plantbug. Waterbug. 

झाडावर राहून आप या मुखाने झाडाचा रस शोषनू घेणारे ढेकूण असतात ते झाडढेकूण होत. 
त्यानंा चार पंख असतात. त्याचं्या पुढ या पखंाखाली मागले पखं झाकले जातात. पण या पुढच्या पखंाचा 
पुढचा अधार् भाग जाड आिण कडक असतो, मागला पातळ व मऊ असतो. पाठीची पुढील मधली ितर्कोणी 
जागा उघडी राहते. काही कीटकानंा शोषक मुखावयव असतात आिण झाडढेकणाच्या सारखे पखं 
असतात. ते पाण्यात राहून पाण्यातले ाणी मारून खातात. त्यानंा पाणढेकूण हणतात. मावा हणून जी 
कीड आहे ितलाही ढेकूण हटलेले आढळते. 

 
सारंग ढेकूण. Painted bug. 

सारंग हणजे अनेकरंगी िठपकेदार. या ढेकणाची लाबंी ४ mm. असते. रंग काळा आिण त्यात 
ताबंडे िपवळे िठपके असा असतो. मादी पानावर आिण खोडावर अंडी घालते ती कळशीसारखी असतात. 
सात आठ िदवसात त्यातून िंडभे िनघतात ती वीस-पचंवीस िदवसात ौढ होतात. कोबी, नवलकोल, मुळा, 
मोहरी, इत्यािदकानंा याचंा उपदर्व होतो. पावसा यात या कीटकानंा मंदी येते. 

 

 
 

आ॰ ६·२ सारंग ढेकूण. 
 

तांबडा ढेकूण Red cotton bug 
िवशषेतः कापूस आिण भडी यानंा गर्ासणारे हे ढेकूण आहेत. याची लाबंी १२ mm. असते. डोळे 

आिण चाचपण्या का या असतात. डोक्यामागे जवळच एक काळा िठपका असतो. बाकी अंग ताबंडे लाल 
असते. पोटासरशी पाढंऱ्या रेषा असतात. हे ढेकूण खोड आिण पाने यातील रस शोषतातच पण यानंा िवशषे 
आवड सरकीच्या रसाची असते. कोवळेपणी ते सरकीवर ह ा करतात आिण कापूस आप या िव ेने खराब 
करतात. मादी झाडाखाली भईुवर अं ाचें पुजंके घालते. अंडी िपवळी असतात. एखा ा आठव ात ती 
िपकतात. िंडभानंा पखं नसतात. एखा ा मिहन्यात ती ौढ होतात. िहवा यात ौढ कीटक मोठी झोप 
घेतात. 
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आ॰ ६·३ ताबंडा कापूस ढेकूण. 
 

भुरका ढेकूण Dusky cotton bug. 
कापूस व भडी यानंा गर्ासणारा हा आणखी एक ढेकूण आहे. याची लाबंी ६ mm. असते. ौढाचा 

रंग भरुका असतो. हे िवशषेतः ब डावर ताव मारतात. मादी सरकीजवळ कापसात दहा पाच अंडी घालते. 
ती नळकां ासारखी असतात. पाच सहा िदवसात िंडभे उपजतात. सुमारे १५ िदवसानंी त्यानंा पखं येतात. 
त्याचंी िहवा यातच िवशषे चलती असते. 

 

 
 

आ॰ ६·४ भरुका कापूस ढेकूण. 
 

िटबा. तांबूली ढेकूण Betelvine bug 
िव ाचं्या पानानंा गर्ासणारा हा कीटक आहे. याची लाबंी ७ mm असते. नर िंकिच  लहान 

असतात. त्याचंा रंग ताबुंस िंपगा असतो. मादी कोव या खोडात एकेक अंडे खुपसून ठेवते. त्यानंा शडे 
असतात ते वर िदसतात. हवा गरम िंकवा थंड असेल त्या मानाने ८, १५ िदवसात ती िपकतात. िंडभे 
िनघतात त्याचंा रंग ताबंडा असतो. ती १२ ते १८ िदवसात ौढ होतात. ौढानंा सावलीत लपण्याची सवय 
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लागते. िबचकले असता ते उडून जातात. िंडभे मातर् हालिवली असता खाली पडतात. हे कीटक पानाचा 
रस शोषतात ते हा त्याला ितर्कोणी का डाग पडतात. 

 

 
 

आ॰ ६·५ िटबा. ताबुंली ढेकूण. 
 

तांदुळखाऊ ढेकूण. ल बी ढेकूण Rice earhead bug. 
हा ढेकूण १२ mm. लाबं असतो. याचे पाय लाबं लाबं असतात. शरीर िंचचोळे असते. रंग िहरवस 

िपवळा असतो. मादी पानावर रागेंने १० ते २० अंडी घालते, सात िदवसात िंडभे िनपजतात. ती कोवळे 
अंकूर खातात, पण त्याचंा िवशषे ह ा कोव या तादुंळावर होतो. ते त्यातील रस पूणर्पणे शोषनू घेतात. 
एका आठव ात त्यानंा पखं येतात. तादुंळास दूध येण्याच्या सुमारास ही धाड त्याजवर येते. नंतर ती 
भोवतालच्या तणावर जाते. 

 

 
 

आ॰ ६·६ ल बी ढेकूण. 
 

पायिर ा Pyrilla. 
या नावाचे ढेकूण असतात ते मुख्यतः उसाला गर्ासतात. कधी कधी ते ज्वारीवर आिण मक्यावरही 

आढळले आहेत. ते २५ mm. लाबं असून त्यानंा चागंले शोषक मुखावयव असतात. त्यानंा चार पखं 
असतात. ते त्याचंी छपरासारखी घडी घालतात. त्याचंा रंग गवती िहरवा असतो. पानाच्या खालच्या 
अंगाला राहून ते त्यातील रस चोखतात. त्याचं्या अंगातूंन गोड ाव िनघतो, तो पानावर पसरतो, मग 
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त्याच्यावर काळी बुरशी उगवते. मादी पानावरच लहान मोठे अं ाचे पुजंके घालते. त्यावर मेणचट तंतू 
असतात. िवणीचा हंगाम एि ल ते नोवबर असा चालतो. िंडभे िनघताना त्यानंा िपसासारख्या दोन शपे ा 
असतात, पंख नसतात. हे कीटक दीड दोन मिहन्यात ौढ होतात. 

 

 
 

आ॰ ६·७ पायिर ा. 
 

िप ा ढेकूण Mealy bug  
उसाच्या पेरावर पाढंरा मेणचट चुरा नेहमी आढळतो. या चुऱ्याने झाकलेले ढेकूण असतात ते हे 

ढेकूण होत. काडंाला वढूेन राहणारे जे पानाचे देठ असतात त्याचं्या आडोशालाही हे ढेकूण आढळतात. ते 
उसाचा रस चोखून िपतात. त्याचं्या अंगातून गोड ाव िनघतो. तो िपण्यास िमळावा हणून मंुग्या त्यानंा 
संभाळून न या न या जागी नेऊन सोडतात. मादी शकेडो अंडी घालते आिण त्यावर मेणचट चूणार्चे झाकण 
करून ठेवते. 

 

 
 

आ॰ ६·८ िप ा ढेकूण. 
 

कडधण ढेकूण Turpod bug. 
तूर वाल इत्यादी कडधान्याला गर्ासणारा हा ढेकूण आहे. याची लाबंी सुमारे १२ mm. असते. रंग 

िहरवस िंपगा असतो. वक्षोभागाच्या पाठीवर काटे असतात आिण माडंीचे काडं टोकाशी फुगीर असते. 
याच्या िवणीसंबधंी िवशषे मािहती नाही ती िमळिवणे अव य आहे. 
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आ॰ ६·९ कडधण ढेकूण. 
 

शगचूष ढेकूण Pod sucking bug.  
हे ढेकूण शगा चोखण्यात पटाईत असतात. याचंी लाबंी सुमारे ८ mm. असते. रंग िफका िंपगा 

असतो. याचंी अंडी पाढंरी असतात. ती भईुत घातलेली असतात. िंडभाचंा रंग गुलाबी असतो. एका िपढीचे 
आयु य दोन मिहन्याच्या आतच संपते. 

 

 
 

आ॰ ६·१० शगचूष ढेकूण. 
 

पानखाऊ ढेकूण Leaf hopper.  
कापूस, भडी, बटाटा वागें, यानंा उपदर्व करणारे हे ढेकूण आहेत. यानंाच तुडतुडे हणतात. हे 

नाव त्याच्या तुरुतुरु चालण्याच्या रीतीवरून िदलेले िदसते. याच नावाखाली पुढे त्याचें वणर्न िदले आहे. 
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आ॰ ६·११ पानखाऊ ढेकूण (कापूस तुडतुडा). 
 

नावाडी Water boatmen. 
पाण्याच्या पृ भागावर सहजपणे तरंगत वावरणारा हा एक कीटक आहे. याचे शरीर चपटे असते. 

पुढील पाय बरेच लहान असतात. याची लाबंी सुमारे २५ mm. असते. पु कळ वळेा हा पाण्याच्या 
पृ भागाखाली जाऊन तळाशी एखा ा दगडाला िंकवा पाणझाडाच्या खोडाला धरून बसतो. अशा वळेी 
सनाला पुरेशी हवा आप या पखंाखाली एका बुडबु ाच्या रूपाने जमवनू घेतलेली असते. तसा बुडबुडा 

राहण्याजोगी खळगी त्याच्या पोटाला वाभािवकपणेच असते. अगदी बारीक बारीक पाणजीव पकडून 
त्याजवर हा आपली उपजीिवका करतो. मादी आपली अंडी एखा ा पाणझाडाच्या देठाला िंकवा पानाला 
िचकटवनू ठेवते. नर आपले पाय एकमेकावर घासून आवाज काढू शकतो. 

 

 
 

आ॰ ६·१२ नावाडी. 
 

पाणिंवचू Water scorpion. (Nepa) 
हा कीटक िंवचवासारखा िदसतो पण िंवचू न हे. हा पाण्यात राहतो. िंवचू पाण्यात रहात नाही. 

उदराच्या शवेटी याला एक लाबं नळी असते. ती िंवचवाच्या नागंीसारखी िदसते. याचे पुढील दोन पाय 
िंकिच  वाकलेले असतात ते िंवचवाच्या िचम ासारखे भासतात. याची लाबंी ५० mm. असते. याला 
पोहता येते. तथािप िचखल िंकवा पानपाचोळा पाण्याखाली पृ ाजवळ अस यास हा त्यावर राहून केवळ 
शवेटची नळीच पाण्याबाहेर काढतो. ही नळी हणजे त्याचे नाक असते असे हणता येईल. कारण त्या 
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नळीने तो ास घेतो व सोडतो. हा ढेकणा माणे रस शोषणारा आहे. पाण्यातले बारीक बारीक ाणी तो 
पकडतो त्यात काही कीटकही असतात. याची मादी पाणझाडाचं्या देठात अंडी घालते. त्यातून िंडभे बाहेर 
िनघतात. ती अनेक वळेा कात टाकून सुमारे ७० िदवसात ौढ होतात. पाणिंवचू आपले पाय एकमेकावर 
घासून आवाज काढतो. 

 

 
 

आ॰ ६·१३ पाणिंवचू. 
 

राक्षसी पाणढेकूण Giant water bug. 
हा कीटक आकाराने फार मोठा असतो. हणून यास राक्षसी हणतात. हा बोटभर लाबं असतो. हा 

पाण्यावर वावरतो. याचे मागले पाय चपटे असतात. त्यानंा केस असतात. याच्या पुढील पायाचे रूप 
आक ासारखे असते. मागले पाय पोहण्याला िवशषे उपयोगी पडतात आिण पुढचे पाय भ य ाणी 
पकडण्याकरता उपयोगी असतात. हा बेडूकिपलवे पकडून खातो. रातर्ी हे कीटक िवजेच्या िद यानंी 
आकिर्षत होतात आिण ितकडे धावतात. त्यात अनेक जाती आहेत. काही जातीच्या मा ा नराच्या पाठीवर 
अंडी िचकटवनू ठेवतात. 
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आ॰ ६·१४ राक्षसी पाणढेकूण. 
 

तुडतुडा Jassid 
हे कीटक धान्यकणाएवढे बारीक असून, ितरके ितरके तुरुतुरू चालतात. हणून त्यानंा हे नाव 

पडले असावे. यात या िवशषे िस  जाती अशा :–  
 

कापूस तुडतुडा Cotton jassid. 
याची लाबंी २ mm. असते. याचा रंग िफका िनळा असतो. पुढील पखंाचं्या मागील भागी एकेक 

काळा िठपका असतो. िंडभानंा पखं नसतात. ती पानाच्या खालच्या पृ ावर राहतात. हे कीटक आप या 
त डानंी पानाचा रस शोषनू घेतात. सुमारे वीस िदवसात ते ौढ होतात. ौढपणी त्यानंा पखं येतात. मादी 
पानाच्या एखा ा िशरेत सुमारे ३० अंडी घालते. त्यातून सुमारे १० िदवसात िंडभे बाहेर पडतात. हेच 
तुडतुडे भडी, वागें, बटाटा, या झाडानंाही गर्ासतात. (आ. ६. ११) 

 
आंबा तुडतुडा. Mango jassid. 

आंबा आिण िचकू यानंा गर्ासणारा हा तुडतुडा आहे. याची लाबंी ३ mm. असते. याचा रंग काळसर 
असून याच्या डोक्यावर तीन दाट िंपगे िठपके असतात. हे कीटक कोवळी पाने आिण फुले याचंा रस शोषनू 
त्याचंा नाश करतात. याचं्या अंगातून गोड ाव िनघतो. त्याचे थब ल बतात िंकवा ओघळही वाहतात. त्यात 
पुढे बुरशी उगवते ती काळी िदसते. मादी कोव या पानात िंकवा क यात अंडी घालते. त्यातून आठ दहा 
िदवसात िंडभे िनपजतात. ती १५ – २० िदवसात ौढ होतात. 
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आ॰ ६·१५ आंबा तुडतुडा. 
 

भात तुडतुडा Paddy jassid 
भाताला गर्ासणारे तीन जातींचे तुडतुडे आहेत. आकाराने ते वरील कीटकापेक्षा मोठाले असतात. 

त्याचंी लाबंी ६ ते ८ mm. असते. सवार्त मोठा असतो तो पाढंरा असतो. मध्यम असतो तो िहरवा असतो. 
त्यातील नराच्या अंगावर दोन काळे िठपके असतात. सवार्त लहान असतो तो िंपगा असतो. त्याची आकृित 
तुडतु ासारखी असते. हे तुडतुडे एक दिलक धान्ये आिण तृणे यानंा गर्ासतात. हे रस शोषतात. त्यामुळे 
पाने िपवळी पडतात आिण त्याचे शडे करपतात. संख्या मोठी असते ते हा दाणा धरण्यापूवीर्च पीक सुकून 
जाते.  

 

 
 

आ॰ ६·१६ भात तुडतुडा. 
 
हे कीटक गवताच्या िंकवा िपकाच्या पानावर अंडी घालतात. ती एखा ा आठव ात िपकतात. 

िंडभे पानाच्या मध्यिशरेजवळ राहून रस चोखतात. त्याचं्या अंगातून एक पाढुंरका िचकट ाव िनघतो. 
त्याच्यावर बुरशी जमते. सुमारे वीस िदवसात िंडभे ौढ होतात, ौढ कीटक िहवा यात महािनदर्ा घेत 
असावते, असा तकर्  आहे. 

 
मावा. मेकाडा. Aphid. 

या नावाचे कीटक फार लहान आहेत पण त्याचंी कीतीर् फार मोठी असते, ती उपदर्वी हणून. 
िहवा यात गुलाबाच्या झाडाला कोवळी पालवी यावी आिण लगेच दुसऱ्या िदवशी खुरटून जावी असे घडते. 
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ते हा त्या झाडावर पानाचं्या खालच्या पृ ावर िहरव े ढेकूण चालताना िदसतात. त्यानंाच िहरवा मावा 
हणतात. त्याच ऋतूत फता ा घेव ाच्या कोव या पानावंर काळा मावा जमून घेव ाचीही दुदर्शा 
झा याचे आढळते. या ढेकणाचंी संख्यावाढ फार झपा ाने होते. मुळात ते येतात तरी कोठून हे गूढ आता 
उकललेले आहे. हे कीटक थोडेसेच असतात ते हा त्यानंा पखं नसतात, असे आढळते. नवल असे की 
त्याचं्या अंगातून रोज १० ते २० िंडभे बाहेर येतात. अंडी न हे! आणखी असे की याकरता त्यानंा नराचंी 
संगत लागत नाही! िंडभे ८–९ िदवसात ौढ होतात. अशी कन्यासंतती होऊन संख्या मोठी झाली हणजे 
एकाएकी िबनपखंी ढेकणानंा पखंवाली संतती होते, त्यात नर आिण मा ा असतात. त्यात या त्यात नर 
थोडे असतात. या वळेे पावतेो खा  झाडाचंा सत्यानाश झालेला असतो, िंकवा होण्याचा सुमार आलेला 
असतो. आता हे पखंवाले ढेकूण मो ा जमावाने उडून जाऊन दुसऱ्या चागं या झाडावर व ती करतात. 
तेथे नर-मा ाचंी लग्ने लागतात. मा ा पानाखाली िंकवा खोडाचं्या सालीच्या भेगात अंडी घालतात. 
त्यातून िंडभे िनपजतात. त्यातील काहींना पखं येतात, काहींना येत नाहीत. बहुतेकानंा येत नाहीत. 

 

 
 

आ॰ ६·१७ मावा. मेकाडा. 
 

या कीटकानंा ढेकणा माणे चोखण्याच्या योग्यतेचे मुखावयव असतात त्यानंी ते झाडातील रस 
शोषनू घेतात. हे कीटक मंुग्याचे फार आवडते आहेत. मंुगी मा याची पाठ आप या चाचपण्यानंी कुरवाळते. 
ते हा मा याच्या पाठीला एक कारचा घाम येतो. तो मंुगी चाटून घेते. उघडच आहे की तो ितला गोड 
लागतो. हा घाम आप याला िमळावा हणून मंुग्या मा याचा साभंाळ करतात. त्या मा याला आप या घरात 
नेऊन ठेवतात, आिण त्यानंा खाण्यािपण्याला देतात, िंकवा ते सहज िमळेल अशा िठकाणी नेऊन ठेवतात. 
या कीटकाचंा उपदर्व करडई, भईुमूग, कापूस, या िपकानंा होतो. 

 
िदनिकडा. िदनककर् र Cicada. 

रातर्ी िकरिकर करणाऱ्या िक ानंा रातिकडे हणतात. त्याच धरतीवर िदवसा िकरिकर करणाऱ्या 
िक ाला िदनिकडा हणता येईल. पण आवाजावरूनच नावे देणे असले तर ते ककर् र हे योग्य आहे. हे 
कीटक िदवसा–उजेडी िकरिकरायला लागतात. ऊन खर होत जाते तसतसा याचंा आवाजही मोठा होत 
जातो. फार उन्हाळा असला हणजे तो मध्यरातर्ीपयतही चालू राहतो. हे कीटक रानात राहतात, घरात 
रहात नाहीत. त्याची शरीररचना ढेकणासारखी असते. त्यानंा चूषणयोग्य मुखावयव असतात. त्यानंी ते 
झाडाचा रस शोषनू घेतात. त्याचंी िंडभे जमीन उकरून िबळे करून राहतात. िंडभानंा पखं नसतात. पंख 
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आ यावर ते झाडावर चढतात. त्यापूवीर् ते मुळाचं्या रसावर उपजीिवका करतात. िकरिकरतो तो नर 
असतो. त्याच्या उदराच्या पृ भागाशी दोन नगारेवजा अवयव असतात ते जोराने हालवता येण्याजोगे नाय ू
असतात. हवचे्या वाटा या पड ाखाली असतात. नराचे गाणे ऐकून मादी उ र देते पण ती आपले पंख 
हालवनू आवाज काढते. अमेिरकेत एक िदनिकडा आहे त्याला ौढ होण्याला १७ वषर् लागतात! ौढपण 
एखा ा दुसऱ्या मिहन्यापुरतेच असते. मादी झाडाच्या खोडात िचरा पाडून त्यात अंडी घालते. िंडभे िनघून 
जिमनीवर पडतात. 

 

 
 

आ॰ ६·१८ िदनिकडा. िदनककर् र. 
 

करळ कीटक Cotton thrips. 
फुलिकडा, मुर ा िंकवा बोक ा नावाचा रोग कपास आिण िमरची या िपकास होत असतो. 

झाडाचा गर् त अवयव सुकतो, िंपगा होतो आिण अखेरीस सुरकुततो. सुरकुत्यावरून मुर ा हे नाव आले 
असावे. हे िवकार घडवनू आणणारे कीटक असतात ते िपवळस रंगाचे असन लाबंीने १ m m. पेक्षाही लहान 
असतात. त्याचं्या पखंानंा लुग ाला करळा असतात तशा करळा असतात. िंडभानंा पंख नसतात. िपले व 
ौढ अशा शकेडो कीटकाचंा घोळका झाडाच्या पानावर असतो. हे कीटक थम पानाची त्वचा खरवडतात 
आिण मग त्यातला रस चोखतात. त्यामुळे झाडाची दुदर्शा होते. मादी अंडी घालते ती पानाच्या अंतरंगात 
खुपसून ठेवते. चारपाच िदवसात िंडभे िनघतात ती चारपाच िदवसातच ौढ होतात. नर असतात, पण 
त्याचं्यावाचून सु ा मादी अंडी घालू शकते. त्येक मादी सामान्यतः ४०, ५० अंडी घालते. हा कीटक; 
आंबा, त डली, भोपळा, यानंाही गर्ासतो. थो ा वगे या दोन जातींचे करळकीटक आहेत. एक कां ाला 
गर्ासणारा आिण एक दर्ाक्षाला गर्ासणारा. 
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आ॰ ६·१९ करळ कीटक. 
 
करळकीटक पु कळ वळेा फुलात आढळतात हणून त्यानंा फुलिकडेही हणतात. 
 

पांढरी जंबीरमाशी Citrus white fly. 
या कीटकाला माशी हणतात पण तो वा तिवक ढेकूण असतो. याचा आकार िदसे न िदसे इतका 

बारीक असतो. त्याला पंख चार असतात, त्याचंा रंग पाढंरा िंकवा भरुका असतो. त्याचे डोळे ताबंडे 
असतात. आिण इतर अंग िपवळस असते. मादी जंबीर कुलात या झाडाच्या पानाच्या माग या पृ ाला अंडी 
िचकटवते. एका मादीची अंडी १५० ते २०० असतात. त्यातून सुमारे १० िदवसानी िपलवे िनघतात. काही 
अंतरावर जाऊन एखा ा पानावर ती ि थर होतात. ती ढेकणा माणे पानाचा रस शोषनू घेतात. िपलवाचं्या 
अंगातून काही ाव िनघतो. त्याजवर बुरशी जमते, तीही काळसर असते. एक दोन मिहन्यानंी ती कोश 
करतात तेही काळसर असतात. चार पाच मिहन्यानंी त्यातून माशा िनघतात. माशाही ढेकणा माणे रस 
शोषनू घेतात. 
 

 
 

आ॰ ६·२० पाढंरी जंबीरमाशी. 
 

लाक्षा कीटक. लाख िकडा. Lac insect.  
सील लावण्याकिरता जी लाख वापरतात तो एका कीटकाच्या अंगावरील िनयार्स असतो. हे 

कीटक हणजे एका जातीचे झाडढेकूण होत. पळस, पागंारा, कोिंशब, अशा झाडावर याचंी अंडी असतात. 
त्यातून बाहेर पड यावर ते त्या फादंीत त ड खुपसतात. एकीकडे ते झाडाचा रस चोखतात आिण 
दुसरीकडे लाखेचे टोपण वतःभोवती तयार करतात. होता होता बहुतेक फादंी लाखेने िंलपली जाते. 
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मध्येच एखादी खाच असते. त्या खाचेत मादी असते. ितच्या अंगावर ितने बा याव थेत असताना 
टाकले या काती असतात. या झाकणाखाली मादी अंडी घालते. मादीला पखं नसतात, नराला असतात. 
पण त्याला त ड नसते, त्याला खाणे िपणे लागत नाही. 

 

 
 

आ॰ ६·२१ लाक्षा–कीटक. 
 

टोपण कीटक 
लाखेचे न हे पण दुसऱ्या कस या तरी िजनसेचे टोपण अंगाभोवती उत्प  करणाऱ्या अन्य कीटक–

जाती आहेत त्यानंा टोपण कीटक असे नाव आहे. त्याचंा उपयोग नाही, पण उपयोगी झाडानंा उपदर्व मातर् 
आहे. कारण ते कीटक त्या झाडाचा रस शोषनू आपली उपजीिवका करीत असतात. 

 
कोिचनील Cochinael. 

फ ा िनवडंुगाच्या ब डाच्या रंगाचे हे कीटक त्या झाडाचे मारेकरी हणून िस  आहेत. प ास 
वषार्ंपूवीर् फ ा िनवडंुग रानोमाळ आढळे. कंुपण िंकवा आडोसा हणून तो उपयोगी पडे. त्याच्या का ा–
कुसळाचंा उपदर्वही होई. अशा वळेी हे कीटक ि िटश सरकाराने त्यावर आणून सोडले. िनवडंुगावर त्याचंी 
वाढ झपा ाने झाली. पण हे कीटक कृतघ्न असे की त्यानंी या आप या अ झाडाचंा संपूणर् नायनाट केला. 
अथार्त लवकरच त्याचंा वतःचाही नायनाट झाला. औषधासाठी आिण कपडे, कागद िंकवा अंग 
रंगवण्यासाठीही रंगदर् य हणून त्याचं्या शरीरदर् याचा उपयोग होतो. तेव ासाठी त्याचंा साभंाळ करणेही 
अव य आहे. 

 
या ौढ कीटकाचा आकार ढेकणाच्या िंडभाएवढा असतो. ते िनवडंुगावरचे ढेकूणच होत. 

िनवडंुगाचाच रस ते चोखतात. मादी अंडी घालून मरून जाते. ितच्या शवाखाली ितची अंडी असतात. 
िंडभाना आरंभी तोच आसरा असतो. लवकरच बाहेर पडून ती िनवडंुगाचा रस चोखू लागतात. भारतातील 
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िनवडंुग संपताच ते नाहीसे झाले, त्याअथीर् येथे त्याचं्या पोषणाला योग्य असे झाड ते हा न हते, असे हणणे 
भाग आहे. 

 
माणूस, पशू, पक्षी आिण वानसे या सवार्ंना सतावणारे ढेकूण आहेत. एवढा बोध या करणावरून 

अव य िमळेल. 
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करण ७ 
 

मंुगीमार आिण उपदर्वी पतग 
 
पतग हणजे पतंग आिण पतंगम याचं्या बरोबरच तुत करणात मंुगीमार मोर व कर्ायसोपा या 

कीटकाचंा िवचार करावयाचा आहे. पतगापैंकी रेशीम पतंग आिण रिवपतंगम याचंा िवचार अगोदरच 
केलेला आहे. सवर् पतगामंध्ये ही एक गो  सामान्य आहे की त्याचें संपूणर् रूपातंर होते. अं ातून अळी 
िनघते आिण अळी कोश करते. त्यातून ौढ कीटक िनघतो. त्याला चार पखं असतात, आिण त्यावर 
नक्षीकणाचंा लेप असतो. मंुगीमार मोर याचेही पूणर्रूपातंर होते. तोही कोश िवणतो आिण त्या कोशातून 
चारपंखी कीटक िनपजतो परंतु त्याच्या पंखावर असे नक्षीकण नसतात, आिण वतः मोराचे रूपही आळी ह 
नसते. हणून हा कीटक पतग न हे तरी पतगाचंा जवळचा संबधंी आहे.  

 
मंुगीमार मोर. Ant-lion. 

या कीटकाला मोर का हणतात ते समजत नाही. हा खरोखरी मंुगीमार आहे. कोर ा मातीत 
नसरा यासारखी खळी केलेली कधी कधी आढळते. त्या खळीच्या तळाशी एक िकडा असतो तो हा मोर 
होय. त्याने आप या डोक्याने ही खळी केलेली असते. एखादी मंुगी खळीच्या काठाशी आली की ती 
घसरून खळीत पडते. मग खळीचा मालक कीटक ितला आप या िचम ात पकडून मारतो. ही वाटमारी 
करणारा कीटक एखा ा ढेकणासारखा िदसतो, रंगाने तो करडा असतो. त्याला चारच पाय असून दोन 
पाक याचंा एक िचमटा त डापुढे असतो. याला सहा पाय नसतात ते हा हा कीटक न हे असे वाटेल पण हे 
कीटक–िपलव असते हे लक्षात ठेवले पािहजे. हे कोश बाधंते, त्यातून ौढ चतुपर्क्ष ौढ कीटक िनघतो. 
त्याला सहा पाय असतात. हा ौढ कीटक गवतात वावरतो आिण दुसरे कीटक मारून खातो. 
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आ॰ ७·१ मंुगीमार मोर. 
 

कर्ायसोपा. Crysopa. 
या नावाचे कीटक असतात. त्याचें मुखावयव व पखंही िहरवे असतात. इतर अंगाच्या मानाने पखं 

मोठे असतात. एकंदर सवर् कीटक नाजूक असतो. डोळे सोनेरी रंगाचे असून पखंावर सुदंर रेषा असतात. 
चाचपण्या लाबं असतात. मादी एखा ा झाडाच्या पानावर २०, २५ अंडी घालते. ते हा अगोदर ती आपले 
अंग पानावर टेकून उचलते. पानावर अं ागिणक एकेक तंतू िनघून िचकटून राहतो. त्याच्या दुसऱ्या 
सु ा टोकाशी अंडे असते. तंतू सुमारे २५ mm. लाबं असतात. याची िपलवे मंुगीमारासारखी असतात ती 
मावा, तुडतुडे इ. लहान कीटकानंा मारून खातात. ौढ कीटकही तेच करतात. िशवाय ते मध व पराग 
याचंाही आहार करतात. ौढाची लाबंी सुमारे ३५ mm. असते. मावा, तुडतुडे इ. कीटक उपदर्वी असतात 
त्याचंा हा संहतार्, हणून आपला उपकतार् ठरतो. 

 

 
 

आ॰ ७·२ कर्ायसोपा; ौढ व िपलव. 
 
कातर्ा Katra. 

या नावाचे कीटक गुजरातेत सवर् िपकानंा फार उपदर्व करतात. याचंी अंडी तणाचं्या पानाचं्या मागे 
असतात. त्याचें शदेीडश ेपुंजके असतात. चार िदवसानंी अं ातून घुला िनघतो तो ३६ mm. लाबं होतो. 
त्याला लाबं लाबं िंपगे केस असतात. ते तणाचंी आिण िपकाची पाने खातात. शवेटी भईुत कोश करून 
राहतात. कोशातून तीन कारचे पतंग िनघतात ते असे:– (१) िकरिमजीत काळे प े  व िठपके असे 
मुख्यागं. पुढील पखंाचंी पुढील कड जाभंळी. (२) नािंरगीत काळे प े  व िठपके असे मुख्यागं, पखं पाढंरे, 
त्यात काळे िठपके. (३) िपवळे अंग, पुढील पखंास िपवळे काठ.  हे कीटक िपकात चरतात पण कंुपणाच्या 
िंकवा त्याही बाहेरच्या रानात अंडी व कोश घालतात. त्याचें कोश िकत्येक मिहने जगतात. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 

 
 

आ॰ ७·३ कातर्ा ौढ व िपलव. 
 

भातखोड वेधक. Paddy stem borer. 
याच्या अ या २५ mm. लाबं असून िफक्या िपव या असतात. डोके मातर् नािंरगी रंगाचे असते. त्या 

खोडात िशरून अंतरंग खातात. मिहना भरात त्या कोश करतात. तत्पूवीर् पतंग बाहेर येण्यापुरते भोक त्यानंी 
करून ठेवलेले असते. ८ ते १० िदवसानंी पतंग बाहेर येतात. पतंगाचे पखं पसरून िव तार ३६ mm. भरतो. 
त्याचंा रंग गवती असतो. त्यात एकेक काळा िठपका असतो. पुढचे पखं िपवळे व मागले पाढंरे असतात. 
मादी पानावर बहुधा अगर्भागी अं ाचें पुजंके घालते. एखा ा आठव ात अं ातून अ या िनघतात. त्या 
एक दोन िदवस कोवळे अंकुर खातात. मग त्या खोडात िशरतात. अ या व कोश पीक संप यावर सु ा 
बुडख्यात राहतात. तेथेच महािनदर्ा घेऊन ते पुढील हंगामात जागे होतात. 

 

 
 

आ॰ ७·४ भातखोडवेधक. िपलव, पीलुक पतंग व अंडे. 
 

सुरळ कीटक Rice case worm. 
या कीटकाची अळी िहरवस रंगाची असून १२ mm. लाबं असते. ती पानाच्या अंतरंगात िशरून 

त्यात लाबंट पुडकी तयार करून त्यात कोश करते. पतंगाचे पखं पसरले असता िव तार ३० mm. असतो. 
त्याचंा रंग पाढंरा आिण त्यात िंपगे काळे िठपके असा असतो. अ याचंा उपदर्व भाताच्या िपकास िवशषे 
होतो. अळीने केलेली पुडकी सुर यासंारखी असतात हणून सुरळ कीटक असे नाव िदले आहे. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 

 
 

आ॰ ७·५ सुरळकीटक. पीलुक, पतंग, अंडी आिण िपलव. 
 

ज्वारकांडवेधी Jawar stem borer. 
ज्वारी, मका, ऊस, रागी, याचं्या खोडात अळीच्या रूपाने िशरणारा हा कीटक आहे. आत राहून हा 

खोडाचे अंतरंग खातो. त्यामुळे खोड दुबळे होते. वाळ यावर ताबंडे होते. कणीस येत नाही िंकवा आले तरी 
चागंले येत नाही. सुमारे मिहन्यात अ या कोश करतात. आठ दहा िदवसात त्यातून पतंग बाहेर येतो. मादी 
पानावर अंडी घालते ती अंडी िदसे न िदसे इतकी बारीक असतात. त्यातून पाढुंरक्या अ या िनघतात. त्या 
दोन िदवसातच खोडात िशरतात. कोश करीपयत त्याचंी लाबंी १८ mm. होते. अळीचे डोके काळसर िंपगे 
होते. पतंगाचा रंग गवती असतो. पुढील पखं काळसर िपवळे असतात त्याचं्या टोकापाशी िकनारीवर 
बारीक िठपके असतात. मागले पखं पाढंरे असतात. पीक उभे असेपयत कीटकाच्या तीन िप ा होतात. 
शवेटी कड यात आिण कडबा कापून ने यावर शतेात रािहले या बुडख्यात काही अ या राहतात. त्या 
पुढील हंगामापयत मोठी झोप घेतात. िपकाचंी नासाडी चुकवण्याकरता शतेात रािहलेले बुडखे नागंराने 
उकरून गोळा करून जाळून टाकणे, हाच उ म उपाय आहे. 

 

 
 

आ॰ ७·६ ज्वारकाडंवेधी. पतंग व िपलव. 
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आ॰ ७·७ गुलाबी खोडवधेक पतंग. िपलव, पतंग. 
 

गुलाबी खोडवेधक Pink stem borer. 
याची अळी गुलाबी असते. ितची लाबंी २-४ cm. असते. ितचे डोके काळे असते. इतर अंगावर 

काळे िठपके असून त्यावर एकेक केस असतो. अळी खोडात िशरून त्यातच कोश करते. पतंगाचा रंग 
गवती िपवळा असतो. पुढील पखंानंा काळी िकनार असते. मागील पखं पाढंरे असतात. अंडी पानाच्या 
खोडाला वढेणाऱ्या भागाच्या सापटीत असतात. याचंी बाधा बहुधा मका आिण गहू यानंा होते. 

 
सैन्य कीटक Army worm. 

ल करी अ या या नावाच्या अ या कधी कधी एक शते उध्व त करून जमावाने दुसऱ्या शतेात 
जाताना आढळतात. याचंी लाबंी ४० mm. पयत असते. यानंा तीन पायजो ा आिण चार खंुटजो ा 
असतात, शपूेट असते. याचंा रंग िहरवस असतो. डोक्याकडून शपेटाकडे िफक्या रेषा असतात. या अ या 
मोठा घेर धरून आत आत चरत जातात. एका झाडाची सगळी पालवी खाऊन टाकून त्या खाली भईंुवर 
येऊन दुसऱ्या झाडावर जातात. िदवसा त्या मुळखंडात लपतात. २०, २५ िदवसपयत खाण्याचा सपाटा 
चालवनू त्या भईुत कोश करतात. ८, १० िदवसात त्यातून दोन कारचे पतंग िनघतात. एका कारचे पतंग 
िंपगट ताबंडे असतात. त्याचं्या पखंाचं्या पुढील तीरावर ठळक िठपके असतात. दुसऱ्या कारचे पतंग 
काळसर िंपगे असतात. त्याचं्या पखंावर मध्यंतरी एक काळी रेघ असून िठपके अमळ अंधुक असतात. सुमारे 
दहा िदवसात पतंग पानावर अंडी घालतात. अं ाच्या दोन रागंा असतात. अं ाचा रंग िहरवस असतो. 
आठ दहा िदवसात अं ातून अ या िनघतात. 
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आ॰ ७·८ सैन्य कीटक. िपलव व पतंग. 
 

झंुडी कीटक Swarming caterpiller 
यानंाही ल करी अ या हणतात पण या पूवीर् सािंगतले या सैन्यकीटकाहून िनरा या आहेत. या 

अ याचंी लाबंी ३० mm. असते. याचं्या रंगात थोडी िपवळी छटा असते, पण बहुतेक रंग गडद िहरवा 
असतो. याचं्या डोक्याकडून शपेटाकडे गेलेले पाढंरे प े  असतात. डोकी काळी असतात. आरंभी अ या 
कोवळी पाने खातात. रातर्ी याचंा संचार चालतो. िदवसा या दडून बसतात. सुमारे पधंरा िदवसात याचंी 
वाढ पुरी होते. बहुधा भईुमधील सापटीत या कोश करतात. खा  संपले हणजे या जमावाने थलातंरे 
करतात. हणून यानंा झुंडी अ या हटले आहे. या भात ज्वारी बाजरी इत्यादी धान्याचं्या िपकावर धाड 
घालतात. याचें पतंग १५ mm. लाबं असतात. पखं पसर यावर त्याचंा िव तार ३० mm. असतो. पुढले 
पखं िंपगे असतात. त्यात एक काळा िठपका असतो. शवेटी एक िफकी नागमोडी रेषा असते. मागले पखं 
धुरकट िंपगे असतात. 

 

 
 

आ॰ ७ ९ झुंडीकीटक. पतंग, पीलुक, गर् त पणर्, िपलव. 
 

नळी कीटक (नाचरा पतंगम) Rice skipper. 
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भाताच्या िपकावर येणारी ही कीड आहे. या िहर या िपव या रंगाच्या अ या असतात. याचं्या 
डोक्यावर उतरत्या ताबं ा रेषा असतात. त्या कपाळावर जुळतात. त्याचं्या आत पाढंऱ्या रेषा असतात. 
पूणर् वाढ झा यावर पाठीवर आिण डा या उज या बाजूवर िफक्या पाढंऱ्या रेषा िदसतात. पोटाकडे काडें 
प  िदसतात. पाठीकडे अ प  िदसतात. अ या ३६ mm. लाबं असतात. त्या पानाचें देठ िचकटवनू नळी 
तयार करून आत राहतात. आतच काही पानाचा भाग खातात. त्यामुळे ती िपकूट होऊन सुकतात. अळी 
त्याबाहेर पडते, इतरतर् कोश करते. कोशातून पतंगम िनघतो. त्याचा रंग गडद िंपगा असतो. त्याचे पखं 
पसरले असता िव तार ३६ mm. भरतो. तो नाचत नाचत िंहडतो. 

 

 
 

आ० ७·१० नळी कीटक. नाचरा पतंगम. त्याने केलेली पानाची नळी. 
 

भातगंुडाळी कीटक Paddy leaf roller. 
या नावाचा कीटक आहे. त्याची अळी िहरवी १३ mm. लाबंीची असते. ती भाताची पाने टोकाशी 

एका काठाकडून दुसऱ्याकडे गुंडाळून घेते, आत राहून पान अंशतः खाते, आिण आतच कोश करते. 
कोशातून पतंग बाहेर पडतो. त्याचे पखं िपवळस िंपगे असतात. 

 

 
 

आ० ७·११ गुडंाळी कीटक पतंग. 
 

उसाचा खोडवेधी कीटक Sugarcane stem-borer. 
याची अळी मळकट रंगाची असून ितजवर मधून मधून केस असतात. त्याभोवती काळे िठपके 

असतात. उसाचा क ब नवा असतो ते हा त्याच्या खोडात अळी िशरते. ती वरखाली आिण के हा के हा तर 
बेण्याच्या काडंात पोखरीत जाते. एखा ा मिहन्यात ती ौढ होते. भईुसपाटीच्या उसाच्या खोडात एक 
पतंग बाहेर येण्याजोगे भोक पाडून ठेवनू ती आतच कोश करते. एखा ा आठव ात पतंग बाहेर येतो. 
पतंग िपवळस िंकवा िंपगट रंगाचा असतो. त्याच्या पखंाचंा िव तार ३६ mm. असतो. मादी पानाच्या 
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खालच्या पृ ावर अंडी घालते. ती मध्यिशरेशजेारी अंशतः एकाखाली एक रचलेली असतात. ती चार 
िदवसात िपकतात. एका वषार्त सुमारे आठ िप ा होऊ शकतात. 

 

 
 

आ० ७·१२  ऊसखोडवेधी. अंडी, िपलव, पीलुक, पतंग. 
 

अगर्वेधी खोड कीटक Sugarecane top shoot borer 
याच्या अळीची लाबंी २५, ३० mm. असते. रंगाने ती िपवळस असते. कोव या पानाला धरून ती 

खोडाच्या श ातून खाली पोखरीत जाते. त्यामुळे शडा मरतो. पोखरले या बोग ात ती कोश करते. पतंग 
बाहेर येतो तो पाढुंरकाच असतो. त्याच्या पखंाचा िव तार सुमारे ३० mm. असतो  मादी पानाच्या खालच्या 
पृ ावर अंडी घालते. ३०, ४० अं ाचें ५ ते ८ पुजंके असतात. या कीटकाचे आयु य अं ात ७ िदवस, 
िपलवरूपात मिहनाभर, कोशात पीलुक रूपात ८ िदवस, आिण बाहेर ौढ रूपात २ ते ४ िदवस असते. 

 

 
 

आ० ७·१३ उसाचा अगर्वेधक. 
 

वालतूरवेधी कीटक अ या Turpod caterpillar. 
वालाच्या व तुरीच्या शगेला भोक पाडून आतला दाणा खाणाऱ्या अ या असतात. त्या १३ mm. 

लाबं आिण िहरवस िंपग्या असून त्याचं्या अंगावर थोडेसे केस असतात. सुमारे मिहन्यात त्या ौढ होऊन 
शगेच्या फोलावर कोश करतात. पधंरा िदवसानंी त्यातून पतंग बाहेर येतात. त्याचं्या पखंाचंा िव तार २५ 
mm. असतो. पखंाच्या काठाला करळा असतात. पुढील पखंाचे दोन आिण मागील पखंाचे तीन वाभािवक 
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खंड असतात. एकंदर अंग िंचचोळे असून पाय व पखंही लाबंट असतात. याचंी िपढी सुमारे दोन मिहन्याचंी 
असते. अंकुर पाने व शगा यावर मादी अंडी घालते. 

 

 
 

आ० ७·१४ वालतूरवधेी पतंग. 
 

चणावेधी कीटक Gram pod borer. 
या कीटकाची अळी िहरवस रंगाची असते. डा या उज या बाजूला काळसर तुटक्या रेषा 

डोक्याकडून शपेटाकडे गेले या असतात. त्याचंी लाबंी. ४ ते ५ cm असते. त्या चण्याचा कोवळा पाला 
आिण घा ातला दाणा खातात. १४, १५ िदवसात त्याचंी वाढ पुरी होते. मग त्या जिमनीवर उतरून 
मातीचे कोश (घरटी) तयार करतात. त्यात पीलुके राहतात. १० ते ३० िदवसानंी त्याचें पूणर् रूपातंर होऊन 
पतंग बाहेर िनघतात. ते िपवळस िंपगे असतात. त्याचं्या पखंाचंा िव तार ३६ mm. असतो. पुढले पंख िफके 
िंपगे असून त्यात काळे िठपके असतात. माग या पखंाचंा रंग िफका असून त्यानंा काळे काठ असतात. 
मागील काठास करळाही असतात. हेच कीटक वाटाणे टमाटो करडई तंबाखू आिण कापूस या िपकानंाही 
गर्ासतात. याचंी मादी झाडाच्या कोव या भागावर अंडी घालते. 

 

 
 

आ० ७·१५ चणकवेधक पतंग. 
 

लूसनर् पानखाऊ (अ या) कीटक  Lucerne leafeating caterpillar 
लूसनर्, कादंा, लसूण, कडदण, करडई इ. िपकाचं्या पानाचंा फ ा उडवणाऱ्या अ या असतात. 

त्याचंा रंग िंपगट िहरवा असतो. पाठीवर एक काळी रेषा डोक्याकडून शपेटाकडे गेलेली असते. लाबंी २५ 
mm. असते. सकाळ संध्याकाळ त्या पा यावर चरतात. चरत असताना िबचक या तरी धाडिदशी भईुवर 
अंग टाकतात. पधंरा िदवसात त्या ौढ होतात आिण भईुवर पडले या पाचो यात िंकवा मातीतच कोश 



 

अनुकर्मिणका 
 

करतात. आठ िदवसानंी कोशातून पतंग िनघतात ते मध्यम आकाराचे असून त्याचं्या पुढील पखंावर काळे 
िठपके असतात. मागले पंख चकाकदार िनळसर पाढंरे असतात. चार िदवसानंी मादी पानावर अंडी 
घालते. अं ाचे पुजंके असतात. दोन तीन िदवसानंी अंडी िपकतात. 

 

 
 

आ॰ ७·१६ लुसनर् पानखाऊ  कीटक पतंग आिण िपलव. 
 

 
 

आ॰ ७·१७ कुरतडकीटक पतंग व अळी. 
 

कुरतडणाऱ्या अ या Cutworm. 
बटाटा, तंबाखू, वाटाणा, कापूस, इ. िपकाचें देठ भईुजवळच कुरतडून पाला खाणाऱ्या अ या 

असतात. त्याचंी लाबंी १८ mm. असते. त्याचंा रंग काळसर असतो. िंकिच  धका लागला की, त्या गुंडाळी 
करून राहतात. िदवसा त्या जिमनीवर राहतात आिण रातर्ी चरतात. त्या भईंुत मातीची घरटी करतात. 
घर ातून पतंग बाहेर येतात. त्याचं्या पंखाचंा िव तार ६२ mm. असतो. त्याचं्या पुढील पखंावर काळसर 
प े  असतात. मादी जिमनीजवळच पानाखोडावर अंडी घालते. याचंी िपढी दोन दोन मिहन्याचंी असते. 

 
बटाटा पतंग Potato tuber moth. 

या नावाच्या कीटकाचं्या अ याचंा उपदर्व िपकानंा होतो. बटाटा, वागंी, तंबाखू, टमाटो, यानंा हे 
कीटक गर्ासतात. अळी १८ mm. लाबं असते. ितचा रंग िंकिच  ताबंूस असतो, िंकवा िहरवस असतो. डोके 
मातर् गडद िंपगे असते. या अ या, पाने व खोडेही खातात. यािशवाय त्या कंदातही घुसतात. त्यानंी 
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केले या भोकाशी बाहेरच्या अंगाला त्याचं्या िव ेचा काळा िठपका असतो. दहावीस िदवसात त्याचंी वाढ 
पुरी होते. मग त्या जिमनीवर येऊन पानपाचो यात कोश करतात. आठदहा िदवसात पतंग िनमार्ण होतो. 
त्याचंा पखंिव तार फक्त १२ mm. असतो. त्याचंा रंग काळा िंपगा असतो. मादी पानावर िंकवा उघ ा 
पडले या कंदावर अंडी घालते. 

 

 
 

आ॰ ७·१८ बटाटावधेी कीटक िपलव व पतंग. 
 

वृंताकवेधक  Brinjal borer. 
हा कीटक वागं्याची खोडे आिण फळे पोखरणारा आहे. तोच संगी बटा ाच्या खोडासही गर्ासतो. 

याची अळी िफकी पाढंरी असून १२ mm. लाबं असते. दहाबारा िदवसात ितची वाढ संपते. मग ती बाहेर 
येऊन कोश करते. आठ दहा िदवसानी कोशातून पतंग िनघतो. पतंगमादी पानावरच अंडी घालते. तीन 
चार िदवसात अंडी िपकतात. 

 

 
 

आ॰ ७·१९ वृतंाकवधेक अळी व पतंग. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
वृंताकपणर्–पिरवालक Brinjal leaf roller. 

हा कीटक अळीच्या रुपाने वागं्याच्या पानाला चुण्या पाडतो आिण त्यातच कोश करतो. अळीचा रंग 
सुंदर जाभंळा िंपगा असतो. त्यात िपवळे िठपके असतात. याचा पतंग होतो. त्याच्या पखंाचा िव तार ३६ 
mm. असतो. अळी पानातले िहरव ेदाणे खाते. 

 
अंगौमी धान्य-पतंग Angoumois grain moth. 

हा पतंग धान्यातच राहतो. धान्याच्या दाण्यावरच मादी श ेदोनश े अंडी घालते. अं ातून िनघून 
अळी दाण्यात घुसते, दाणा कोरून त्यातच वाढते आिण तेथेच कोश करते. कोशातून पतंग िनघतो तो 
अळीने अगोदर करून ठेवले या भोकातून बाहेर येतो. पतंगाचा रंग िपवळस िंकवा िंपगट असतो. त्याच्या 
पखंाचा िव तार १२ mm. असतो. पखं िंचचोळे असून त्याचं्या काठाला केस असतात. गर् त धान्यात 
अ ाशंाच्या ऐवजी िपलवाची िव ा रािहलेली असते! एकंदर िपढी मिहन्याभराची असते. 

 

 
 

आ॰ ७·२० अंगौमी धान्य-पतंग. 
 

 
 

आ॰ ७·२१ तादुंळखाऊ कीटक. अळी; पतंग, वरून आिण बाजूने. उडता आिण बसलेला. 
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तांदूळ पतंग Ricemoth. 
याला खरोखरी िवणकर पतंग हटले पािहजे. कारण याची अळी धान्यकणात िशरून त्यातले अ  

खाते आिण त्याचवळेी आप या भोवती रेशीम धाग्याचें जाळे िवणते. त्यात धान्यकणच अडकवलेले 
असतात. अशा धान्यास जा या लाग या हणतात. या जा यामध्येच अळी कोश करते. त्यातून पतंग बाहेर 
पडतात. पतंगाला काही खाणे लागत नाही. मादी िंभतीतील िचराफटीत िंकवा पोती िपश या इत्यादी 
सामानाच्या फटीत शदेोनश े अंडी घालते. ती पाच िदवसात िपकतात. िपलवा थेत अधार् मिहना, मिहना 
िंकवा सवा मिहना देखील जातो. कोशात सुमारे १५ िदवस जातात. तादूंळ पतंग असे नाव िदले तरी तो 
इतर धान्यालाही गर्ासतो, अथार्  साठवले या कोर ा धान्याला, शतेात या ओ या धान्याला न हे. या 
कीटकाला पाखेरू (पोखेरू १) हणतात. 

 
अंकुर पतंग Figmoth 

हा पतंग िपलवाव थेत धान्याच्या सु त अंकुराचा नाश करतो. हा आप या भोवती एक रेशमाचे 
नळीवजा घर तयार करतो. हा कीटक कोठारात या सुक्या धान्याला गर्ासतो, ओ याला गर्ाशीत नाही. 
अळीची लाबंी ३ ते १२ mm. असू शकते. िपठाच्या िगरणीत जर या अ या झा या तर िजकडे ितकडे रेशमी 
न याच न या इतक्या होतात की त्यानी िगरणीची जाती च दून जातात. या कीटकाचा पतंग इतर धान्य 
पतंगापेक्षा मोठा असतो. तो खात पीत नाही. मादी दोन–अडीचश े अंडी घालते. अं ाचे आयु य ६ 
िदवसाचें, िपलवाचे २४ िदवसाचें, पीलुकाचे १५ िदवसाचें आिण पतंगाचे ७ िदवसाचे, िमळून एका िपढीचे 
आयु य सुमारे ५२ िदवसाचें असते. 

 

 
 

आ० ७·२२ अंकुर पतंग. 
 

बाटली पतंग Indian mealmoth 
याचे इंगर्जी नाव कशावरून पडले ते समजत नाही. मराठी नाव पतंगाच्या रूपरेषेवरून िदले आहे. 

वा तिवक हा कीटक परदेशी ग हावरच आढळतो. अंकुरपतंगाच्या अळी माणे याची अळीसु ा ग हाचा 
केवळ सु त अंकुरच खाते. वाढ पूणर् झा यावर ती बारदानाच्या पृ भागाशी येऊन कोश करते. काही अ या 
आत या धान्यात देखील कोश करतात. कोशातून पतंग िनघतात. िपलवाची लाबंी १२ mm. होऊ शकते. 
त्याचा रंग मळकट पाढंरा असतो. पतंगाच्या पखंाचा िव तार १८ mm. होऊ शकतो. पुढले पखं चकाकदार 
िंपगे असतात. 
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आ॰ ७·२३ बाटली पतंग. 
 

रताळपान कीटक Sweet potato leaf eating caterpillar. 
रता याच्या वलेाची पाने खाणाऱ्या अ या असतात, त्या चागं या बोट बोट लाबं असतात. त्याचंा 

रंग गडद िंपगा असतो. त्याच्या शपेटापाशी एक बाकदार फाटा असतो. याच अ या मूग आिण उडीद 
यानंाही गर्ासतात. सुमारे वीस िदवसात त्याचंी वाढ पुरी होते. मग ते भईुवर उतरून आत कोश करतात. 
िहवा यात कोश थ कीटक िहमिनदर्ा घेतात. एरवी आठ दहा िदवसानंी पतंग तयार होतो. तो पतंगही 
बोटभर लाबं असतो.  

 

 
 

आ॰ ७·२४ रताळपानखाऊ पतंग. 
 

िहरापाठी पतंग Diamond-back moth 
हा पतंग ८ mm. लाबं असतो. पखं िमटून बसला असता याच्या पाठीवर एक पाढंरी आकृती 

िहऱ्यासारखी भासते. कोबी, नोलकोल, इत्यािदकाचं्या पानावर मादी अंडी घालते. एका आठव ात 
अ या िनपजतात. त्या पाने खातात. १४ िदवसात त्याची वाढ पुरी होते. अ या िहरवस असतात. त्याचंी 
लाबंी १२ mm. असते. त्याच्या अंगावर केस िवरळ असतात. त्या पानावरच कोश घालतात. त्यातून सुमारे 
आठ िदवसात पतंग बाहेर पडतो. 
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आ॰ ७·२५ िहरापाठी पतंग. अळी व पतंग. 
 

कुसंुभपानखाऊ अळी Leafeating caterpillar. 
करडईची पाने खाणाऱ्या अ या असतात. त्याचंा रंग गडद िंपगा असतो. त्याचं्या पाठीवर प े  

असतात. सुमारे २० िदवसात त्या भईुवर उतरून भईुतच कोश करतात. त्यानंतर आठ िदवसानी पतंग 
तयार होऊन बाहेर िनघतो. पतंगही गडद िंपगाच असतो. त्याचे पुढले पंख दाट रंगाचे आिण मागले िफके 
असतात. अळीची लाबंी २५ mm. असते. 

 

 
 

आ॰ ७·२६ कुसुंभपानखाऊ पतंग व अळी. 
 

एरंड वेलांटी कीटक. उंट अळी Castor semilooper. 
या कीटकाच्या अ या एरंडाच्या पानाच्या खालच्या पृ ाला धरून िशरा सोडून बाकीचा पाला 

खातात. त्याची लाबंी ५० ते ६० mm. असते. पायामागचा पिह या खंुटापयतचा भाग वलेाटंीसारखा करून 
अळी चालते. पिहले खंुट इतराचं्यापेक्षा बारीक असतात. हीच अळी डािंळबीलाही गर्ासते. िहचा रंग 
वगेवगेळा असू शकतो. तो बहुधा काळसर असून त्यात ताबंसू प े  दोनही बाजूला असतात. पधंरा िदवसात 
अळीची वाढ पूणर् होऊन ती भईुवर उतरते आिण पानपाचो यात कोश करते. दहाबारा िदवसात पतंग तयार 



 

अनुकर्मिणका 
 

होतो. मादी पानाच्या खालच्या पृ ाला अंडी िचकटवते. ती एकेकटी िवखुरलेली असतात. ती दोन तीन 
िदवसात िपकतात. 

 

 
 

आ॰ ७·२७ एरंडवलेाटंी. पतंग व िपलव. 
 

एरंडफलवेधी कीटक Castor capsule-borer.  
या कीटकाची अळी एरंडाची खोडे आिण फळे पोखरते. ितचा रंग िंपगट असतो. ितच्या अंगावर 

लहान लहान काटेरी उंचवटे असतात. ती खोड आिण फळ पोकळ करून आत याआत कोश करते. 
कोशातून पतंग िनघतो. तो चकचकीत िपवळा असून त्याच्या अंगावर पु कळसे काळे िठपके असतात. 
सामान्यतः एका मिहन्यात एक िपढी हा त्याचंा आयुदार्य असतो. हाच कीटक हळद व आले यावरही 
आढळतो. अळीची लाबंी २४ mm. असते. 

 

 
 

आ॰ ७·२८ एरंडफलवेधी पतंग. 
 

िठपकी ब ड कीटक Spotted bollworm. 
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कापसाच्या ब डाचा नास करणाऱ्या अ या तीन जातींच्या आहेत. त्यात दोन एकमेकीसारख्या 
असतात. त्याचें डोके काळे असते. इतर अंगावर िविवध रंग असतात. आडवे केसही असतात. लाबंी सुमारे 
१८ mm. असते. या अ या कोवळी खोडे आिण ब डे यानंा भोके पाडून आत िशरतात. नंतर बाहेर येऊन 
कोश करतात. कोशातून पतंग िनघतात. त्यात मातर् दोन जाती िदसून येतात. एका जातीच्या वरच्या पखंात 
िहरवा रंुद प ा मातर् असतो. दुसऱ्या जातीच्या वरच्या सबधं पखंाचा रंग िहरवा असतो. मा ा दोन चारश े
अंडी घालतात. ती क या, कोवळे खोड, ब ड इ. वर िदसून येतात. सात िदवसात ती िपकतात. अ या 
दहा पधंरा िदवसात पूणर् वाढतात. दहा बारा िदवसानंी पतंग तयार होतात. 

 

 
 

आ॰ ७·२९  िठपकी ब ड कीटक. पतंग व अळा.ं 
 
 

गुलाबी ब ड अळी. Pink bollworm. 
ही अळी १८ mm. लाबं असते. ितचे डोके िंपगे आिण इतर अंग गुलाबी असते. ती ब डात िशरते 

कोठून ते सहसा समजून येत नाही. ब ड नासून गळून पडते. आत या आतच ती कोश करते, िंकवा बाहेर 
येऊन मातीत कोश करते. कोशातून पतंग िनघतो तो गडद िंपगा असतो. त्याच्या पखंाचा िव तार १२ mm. 
असतो. ितकूल पिरि थती असली तर या अ या मिहने िन मिहने पीलुकाव थेत राहू शकतात. एरवी दहा 
िदवसात पीलुकातून पतंग िनपजतो. या तीनही जातींच्या अ या भडी, जा वदंी इत्यािदकाना देखील 
गर्ासतात. 

 

 
 

आ॰ ७·३० गुलाबी ब डवधेक. पतंग व अळी. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
नसराळ कीटक Cotton leaf roller 

या कीटकाची अळी कापसाच्या पानाचे नसराळे बनिवते आिण काठाकडून बुधंाकडे ते खात खात 
येते. ितची लाबंी २४ mm. असून ितचा रंग चकचकीत िहरवा असतो. डोके आिण त्या जवळचा थोडा भाग 
मातर् काळा असतो. १५, २० िदवसानंी ती पानाच्या नसरा यातच कोश करते. सुमारे सात िदवसानंी त्यातून 
पतंग िनघतो. त्याचे पखं िपवळस असतात. त्यात िंपगे िठपके असतात. मादी कोव या पानावर अंडी 
घालते. ती सात िदवसात िपकतात. अंडी चपटी आिण पाढंरी असतात. ही कीड भडी, जा वदं, 
इत्यादीवरही आढळते. 

 

 
 

आ॰ ७·३१ नसराळ कीटक. पतंग व अळी. 
 

शणसुरवंट Hairy caterpillar. 
या नावाचा सुरवटं तागाच्या झाडावर आढळतो. शण हे तागाचेच सं कृत नाव आहे. हा ताग हणजे 

शतेात िहरव ेखत हणून तयार करतात तो. शणसुरवंट ३६ mm. लाबं असतो. त्याच्या अंगावर काळा 
पाढंरा िपवळा इतक्या रंगाचें िठपके रेषा प े  असतात. त्येक काडंावर एक नािंरगी िठपकाही असतो. 
सवर्तर् काळे केस असतात. हे सुरवटं बहुशः पाने खातात. पण के हा के हा खोडातही भोके पाडून घुसतात. 
तसेच ते फळात घुसतात. कोश मातीत असतात. त्यातून तीन जातींचे पतंग िनघतात. (१) पाढुंरका. 
याच्या पुढच्या पखंावर पाढंऱ्यात काळे िठपके असतात. (२) नािंरगी. याच्या अंगावर िपव या रंगाने 
वढेलेले काळे िठपके असतात. मागले पंख नािंरगी असून त्यात काळे िठपके असतात. (३) िंपगा. याचे 
मागले पखं िकरिमजी असून त्यात काळे िठपके असतात. मा ा अंडी पानावर घालतात. 

 
तंबाखूपानखाऊ अळी. Tobacco leafeating caterpillar. 

ही अळी िहरवस िंपगी असून ितच्या अंगावर काळे िठपके असतात. ितची लाबंी ३५ mm. असते. या 
अ या रातर्ी कोवळी खोडे आिण पाने खातात. तंबाखू िशवाय ती वागें, टोमाटो, एरंड, केळ, यानंाही 
गर्ासते. पधंरा वीस िदवसानंी ती भईुवर येते आिण मातीचे घरटे करून राहते. त्यातील पीलुकाचा पतंग 
होण्यास ८ ते १५ िदवस लागतात. मादी कोव या पानावर अं ाचें पुजंके ठेवते. त्यातून चार पाच 
िदवसात िपलव ेिनघतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ॰ ७·३२ तंबाखूपानखाऊ अळी व पतंग. 
 

तंबाखूखोडवेधी कीटक. Tobacco stem borer. 
या कीटकाच्या अ या सुमारे १२ mm. लाबं असून त्याचें डोके मातर् काळे असते, बाकी अंग पाढंरे 

असते. त्या तंबाखूच्या खोडाला भोके पाडतात. त्यामुळे तेथे गे यासारखे गोळे उत्प  होतात. सुमारे दीड 
मिहन्यात त्या खोडाच्या आतच कोश करतात. सुमारे दहा िदवसानंी त्यात पतंग तयार होतात. ते िफक्या 
िंपग्या रंगाचे असतात. ते बहुताशंी बटाटा पतंगासारखे असतात. मादी पानाच्या खालच्या अंगाला अंडी 
िचकटवते. 

  
मांकोळी. कोरकव कवेधी कीटक Shoot and bark borer. 

कोरक हणजे वाढते खोड. व क हणजे साल. कोरकाला भोक पाडणारी अळी असते ती ३६ 
mm. लाबं असून मळकट िंपग्या रंगाची असते. ती, आंबा, खडशरेणी, जंबीर, डािंळब, इ. झाडाचंी साल व 
खोड कोरून आत कंगोरे तयार करते. ते साल व खोड याचें कण आिण रेशीम यानंी बनलेले असतात. ती 
सालच खाते. खोडात ती कोश करते. त्यातून पतंग िनपजतो. त्याच्या पखंाचा िव तार २४ mm. असतो. 
पखंावर कर ा रेषा असतात. मादी झाडाच्या सालीवर अंडी घालते. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ॰ ७·३३ माकंोळी अळी व पतंग. 
 

जंबीर पतंगम Lemon butterfly. 
संतेर्, मोसंबे, िंलब,ू इत्यादी फळझाडानंा उपदर्व करणारा एक पतंगम आहे त्याला हे नाव िदले 

आहे. वतः पतंगम फार सुंदर असतो. पखं पसरले हणजे त्याचा याप ५ × ६ cm. असतो. माग या 
पखंाला एक सर असतो. त्यामुळे त्याला पाकोळी पतंगम हणतात. (पाकोळीची शपूेट दुभगं असते). 
पखंात िपवळा, ताबंडा, काळा, असे रंग असतात. अळी पूणर् वाढली हणजे ितची लाबंी ३६ mm. असते. 
ितला विंशडवजा उंचवटा असतो. ितचा रंग गडद िहरवा असतो. अ या पाने खाऊन केवळ मध्यशीर 
िश क ठेवतात. मादी कोव या पानावर एकेक सुटे अशी अंडी घालते. पाचसहा िदवसात अंडी िपकतात. 
अ या १५ िदवसात ौढ होतात. त्या झाडावर कोश बाधंतात. कोश िहवा यात दोनतीन मिहने िजवतं 
राहतात. इतर िदवसात पीलुकाचा पतंगम तयार होण्यास एखादा मिहना पुरतो. 
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आ॰ ७·३४ जंबीर पतंगम. अळी. 
 

पानपोखरा Leaf miner. 
या नावाचे कीटक िंलबू वगार्तील झाडानंा गर्ासतात. याच्या अ या पानाची शीर सोडून इतर भागात 

पोखरणी करून बोगदे तयार करतात. कधी कधी ते खोडाची त्वचाही पोखरतात. अळी सुतासारखी असून 
रंगाने िपवळस िहरवी असते. पतंग तयार होतो तो शु  असतो. त्याच्या पुढील पखंावर मातर् िंपगे प े  
असतात. सवर् पंखाच्या िकनारीस केस असतात. आिण श ाला काळा िठपका असतो. मादी पानाच्या 
खालच्या पृ ावर मध्याशजेारी अंडी घालते. पंखाचंा िव तार ६ mm. असतो. 

 

 
 

आ० ७·३५ पानपोखरा. पतंग. 
 

फलशोषक पतंग Fruit sucking moth. 



 

अनुकर्मिणका 
 

अनेक जातींचे पतंग संतेर् मुसंबे इत्यादी फळात त ड खुपसून रस िपतात. त्याचं्यामुळे फळाचंी फार 
हानी होते. त्यानंी पाडले या भोकात जंतू िशरतात. त्यामुळे आणखी नासाडी होते. हे पतंग मोठाले 
असतात. त्याचं्या पखंाचा िव तार ७५ mm. पयत भरतो. मध्यागंाची लाबंी सुमारे २५ mm. असते. त्याचंी 
त डे कोचदार असतात. त्याचं्या मा ा आसपासच्या तणात अंडी घालतात. ३, ४ िदवसात त्यातून अ या 
िनघतात. त्या पा यावर पोसतात. आणखी १५ िदवसानंी त्या भईुत िशरून कोश घालतात. नंतर पुढे १५ 
िदवसानंी त्यातून पतंग िनघतात.  

 

 
 

आ॰ ७·३६ फलशोषक पतंग. 
 

अनार गुला. सुरसा. Anar butterfly. 
या कीटकाचा पतंगम असतो. त्याचा रंग मळकट जाभंळा असून त्याच्या पंखाचंा िव तार ५ cm. 

असतो. माग या पखंाच्या मागील टोकाशी लहानसे फाटे असतात. मादी फुलावर िंकवा फळावर एक एक 
पथृक् अशी अंडी घालते. सात आठ िदवसात अ या िनघतात. त्या फळास भोक पाडून आत घुसतात. 
त्याचंा रंग काळसर िंपगा असतो. त्यानंा केस असतात. हणून त्यानंा घुले हणतात. हे घुले आत या 
आतच कोश बाधंतात. िपलवे आत घुस यापासून सुमारे दीड मिहन्याने पतंग बाहेर येतात. हा कीटक 
मुख्यतः डािंळबाला उपदर्व करतो. तथािप इतर फळाकडे तो जात नाही असे नाही. िंचचेवर देखील जातो. 
याला सुरसा िंकवा सुरा हणतात. का ते कळत नाही. 

 

 
 

आ॰ ७·३७ अनार पतंगम. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
राक्षसी कीटक Sphinx moth 

हा कीटक आकाराने भला मोठा असतो. अळीच ९ cm. लाबं असते. ती जाडजूडही असते. 
शपेटीशजेारी त्याला एक काटा असतो. तो मागे वळलेला असतो. याचा रंग िहरवस असून त्याच्या डा या 
उज या बाजूवर आठ आठ िपवळे प े  असतात. दोन मिहन्यानंी अळी पूणर् होऊन भईुवर उतरते आिण 
मातीत कोश करते. सुमारे दीड मिहन्यानंी त्यातून पतंग िनघतो. तोही भला मोठा असतो. त्याचा वक्षोभाग 
िनळसर काळा आिण मागील भाग िपवळा असून त्यात काळे प े  असतात. पुढील पखं गडद िंपगे असतात. 
मादी पानावर अंडी घालते. 

 

 
 

आ॰ ७·३८ राक्षसी कीटक पतंग. ( वाभािवक आकार.) 
 
तुत करणात पिहला सोडून सगळे पतग आहेत. ते पूणर् रूपातंर पावतात. िकत्येक कोणत्याना 

कोणत्या रूपात िपकानंा उपदर्व करणारे आहेत. त्याचंी िपढी िकती िदवसात होते ते बहुतेक िठकाणी 
सािंगतले आहे. सािंगतले नाही तेथे तशी मािहती अजून िमळवावयाची आहे असे समजाव.े जेथे मुदत 
सािंगतली आहे तेथेही असे समजाव ेकी, ही मुदत पिरि थती माणे कमी अिधक असू शकते. ितकूल 
पिरि थतीत ती वाढते. ही गो  िवशषेतः पीलुकानंा लागू पडते. भारतीय राक्षसी कीटकापेक्षा यवनी 
देशातील राक्षसी कीटक पु कळ मोठाले असतात. पखंाचंा िव तार दोन िवती असतो. 
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करण ८ 

 
घरमाशी, िपसू इत्यादी 

 
मागील करणात मंुगीमार आिण पु कळसे पतंग आपण पािहले; आता या करणात बऱ्याचशा 

माशा मशके डास चावरे आिण िपसू याचंा िवचार करावयाचा आहे. मागील करणात सािंगतले या सवर् 
कीटकानंा चार चार पखं असतात. या करणात सागंावयाच्या माशा डास आिण चावरे यानंा दोन दोनच 
पखं असतात. घरमाशीला दुसऱ्या दोन पखंाऐवजी नुसते दोन खंुट असतात. िपसवेला पखं नसतात. 
तुत सवर् कीटकाचें पूणर् रूपातंर होते. त्याचंी जी िपलवे असतात त्यानंा पाय नसतात, की डोळे नसतात. 

िचलट घंुगुरटीही याच वगार्त येतात. मागील करणात सािंगतले ते पतंग व पतंगम उपदर्वी आहेत. फक्त 
कर्ायसोपा सािंगतले तो उपयोगी आहे. तुत करणात सागंावयाचे कीटक देखील थेट िंकवा पयार्याने 
उपदर्वी आहेत. या करणातील कीटकाचंा पुढाकार साध्या घरमाशीला ावयाचा आहे. 

 
घरमाशी Domestic fly. 

हा कीटक उपदर्वी हणून चागंलाच गाजलेला आहे. माशी नाही असे माणसाचे घर नाहीच हटले 
तरी चालेल. ती घाणीतच जन्म पावते आिण थेट आप या सैपाकघरात भोजनाला येते. ती डासा माणे 
चावत नाही िंकवा कणर्भेदी वरही काढीत नाही. ती ग गाट करते तो नकोसा होतो. हे तर झालेच पण 
ितच्या आप या अंगावर बसण्याचा आिण िवशषेतः खा पेयावर बसण्याचा मोठा ितटकारा येतो. कारण हे 
महशूर आहे की, िव ेत वावरणारे अदृ य रोगजंतू आप या अ पाण्यात आणून सोडणारी ओंगळ माशी ती 
हीच होय. 

 
माशीला दोन चाचपण्या आिण सहा पाय असतात. पण पखं दोनच असतात, चतुर पतंग पतंगम, 

याचं्या माणे चार नसतात. तरी उरले या दोन पखंाची आठवण देणारे दोन खंुट असतात. ते पखंाचें 
उरलेले बुडखे असतात हटले तरी चालेल, त्याचा उपयोग ितला तोल साभंाळण्यासाठी होतो, असे 
हणतात. माशीच्या पावलाला िगर ा असतात. माशी छतावर बसते ते हा या िगर ा छतावर दाबते. 
त्यामुळे पायाच्या आिण छताच्या मधली हवा िनघून जाते आिण बाहेरच्या हवचे्या दाबाने माशी छताला 
लकटून राहते. माशीचे पाय केसाळ असतात. त्यामुळे त्यात मळ गुंतून राहतो. आिण माशी िजतक्या 
िठकाणी बसते िततक्या िठकाणी तो पेरला जाण्याचा संभव असतो. माशी फार लोचट असते. एका 
िठकाणावरून हुसकली तरी त्याच त्याच िठकाणी पुनः येऊन बसण्याचा ती यत्न करते. हुसकणारा 
कंटाळतो पण माशी कंटाळत नाही. इतका ह ी कीटक दुसरा नसेल. 
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आ० ८·१ घरमाशी. 
 
माणसे जे अ  खातात तेच माशीलाही आवडते. एखा ा भाकरीच्या तुक ावर बसलेली माशी 

उडवनू लावली तर त्या तुक ावर पु कळ िठपके िदसतात. माशी आप या वतःच्या त डातून काही रस 
काढून भाकरीवर टाकते, त्यात अ ाचे कण गुतंतात. मग माशी ते कण िनपटून नेते. माशीला स ड असते, 
ितच्या श ाला लाटेरी पृ  असते, त्याने हे िनपटण्याचे काम ती करते. माशी घाणीत वावरते खरी पण 
ितला वतःचे अंग वरचेवर िनपटून साफ करण्याचा नाद असतो. खाणेिपणे नसेल ते हा ती आपले पाय 
स डेने िनपटील, मग पायानंी पखं िनपटील, पुढ या पायानंी मागले मधले पाय िनपटील, असा काहीतरी 
चाळा करील. 

 
िनयमन. 

माशा िदवसाच्या उजेडातव खाण्यािपण्याकिरता िंहडावयाचे ते िंहडतात. रातर्ी त्या एका ा 
दोरीवर िंकवा दुसरा काही ल बता िज स असेल त्यावर बसून राहतात. िद याच्या उजेडात त्यानंा चागंले 
िदसत नाही. अशा उजेडाने त्या िबचकतात. त्यानंा दुसऱ्यावर ह ा करण्याचे सामथ्यर् नसतेच, पण 
वतःचा बचाव करण्याचेही साधन नसते. माशा पकडण्याकरता एक सोपी युक्ती अशी की, एक भाडें 
पाण्याने भरून त्याच्यावर झाकण ठेवनू त्याला एक माशी आत जाऊ शकेल इतक्याच बेताचे बारीक भोक 
ठेवावयाचे. त्या झाकणातील भोकाशी आत या अंगाला गुळाचा लेप लावावयाचा. गुळाला लोभावनू माशी 
आत जाते पण अंधारात गडबडते आिण पाण्यात पडते. ितला भां ातून बाहेर येण्याचे साधत नाही. काही 
िचकट पदाथर् गूळ आिण सोमल याचंा लेप लावलेले कागद माशा पकडण्याकरता उपयोगी पडतात. 
गुळाच्या लोभाने माशी कागदावर बसते आिण तेथेच िचकटते. 

 
नवोत्प ी 

माशीला जरी एरवी उजेडच पािहजे असतो तरी अंडी घालण्याकरता ती अंधारी आिण घाणेरडी 
जागाच पसंत करते. िव ेत िंकवा कुजक्या नासक्या पदाथार्त ती अंडी घालते. ही अंडी पाढंऱ्या रंगाची 
आिण मो ा तादुंळाच्या दाण्याएवढी असतात. एक माशी पाचसहाश ेअंडी घालते. रानावनात पडले या 
जनावराचं्या शणेात, माणसाच्या िव ेत, केरकचऱ्यात अशी अंडी िवपुल आढळतात. रानात बग यानंा एक 
मेजवानीच वाटते. ते त्याचं्यावर यथेच्छ ताव मारतात. पण गो ामध्ये त्यानंा िशरकाव िमळत नाही. तसेच 
साधे संडासही. तेथे या ाण्याची उत्प ी िवपुल होते. घाण, उबारा आिण ओलावा या तीन गो ी माशाचंी 
अंडी िपकायला अव य असतात. त्या तेथे िमळतात आिण शतर्ू कोणी नाही, हणून दाही िदशा मोक या 
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राहतात. गोठे आिण संडास यात कीटकनाशक औषधे वळेचे वळेी टाकली तरच त्यानंा पायबदं बसण्याचा 
संभव असतो. यातर्ा थानामंध्ये या यव थेचा सुपिरणाम िदसून आलेला आहे. 

 
माशीच्या अं ातून िपलव बाहेर पडेपयत फार तर एक िदवस लागतो. िपलव अळीरूप असते पण 

त्याला पाय नसतात. त्याला बारा काडें असतात. त डाचे काडं सवार्त लहान असून इतर काडें उ रो र 
मोठी असतात. िपलव वळवळत चालते आिण घाणीनेच पोसते. सात िदवसानंी ही वळवळ थाबंते. त्याच्या 
बा ागंावर कवच उत्प  होते. आत पीलुक साधारणतः पाच िदवसपयत राहते. नंतर त्यातून ौढ माशी 
उत्प  होऊन बाहेर िनघते. सुमारे पंधरा िदवसानंी ती मरून जाते. तेव ा अवधीत मादी पाच सहा वळेा 
अंडी घालते. माशाचंी पीलुके अधर्वट वाळले या शणेात िंकवा ओलसर मातीत असतात. माशाचं्या 
उत्प ीचा भर उन्हा यात असतो आिण िहवा यात ओहोटी असते. िपलव व पीलुक या दोनही अव थाचें 
अवधी थंडीच्या िदवसात लाबंतात. कोळी पाली सरडे आिण काही पक्षी, हे माशाचें जन्मजात वैरी आहेत. 
एकाच गोतर्ात या चार मिक्षका जाती भारतात आढळतात. 

 
गोमाशी Horsefly (Hippobosca equina) 

या नावाच्या माशा गाई, हशी, घोडे, इत्यादी जनावराचं्या अंगावर आढळतात. साध्या माशापेंक्षा 
गोमाशा थो ा मो ा असून त्याचंा रंगही िनराळा, िंपगट असतो, त्याचं्या पायाचंी बोटे आकडेबाज 
असतात. त्याचं्या योगाने त्या जनावराचं्या अंगाची पकड घेऊ शकतात. त्या जनावराचें रक्त शोधतात. या 
माशा अंडी घालीत नाहीत. अंडी त्याचं्या पोटातच राहून िपकतात आिण िपलवे तयार होऊन तीच बाहेर 
येतात. 

 

 
 

आ० ८·२ गोमाशी. 
 

गोठ –माशी Stable fly (Stomoxys calcitrans). 
ही माशी घरमाशीसारखी असते, पण थोडा फरक असतो तो असा, गोठामाशीचे पंख अमळ गढूळ 

िदसतात आिण माशी बसताना ते पखं समातंर राहतात. या माशीच्या त डाला खोचेऱ्यासारखा अवयव 
असतो. हे खोचेरे जनावराच्या अंगात खुपसून ही गोठामाशी जनावराचे रक्त शोषनू घेते. ही माशी शणेात 
िंकवा अशाच िनमकोर ा खतात अंडी घालते. साध्या माशीच्या माणे या गोठामाशीचाही आयु यकर्म 
एका ा मिहन्याचा असत. एक मादी सुमारे आठश ेअंडी घालते. नर मादी दोघेही रक्त शोषतात. 
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आ० ८·३ गोठामाशी. 
 

टेतसी माशी Tsetsefly. Glossina species. 
या नावाची माशी उ र आि केत आढळते. ही आकाराने साध्या घरमाशी एवढीच असते. रंग मातर् 

थोडा िपवळा, थोडा िंपगा, असा असतो. ती बसते ते हा पखंाचंी ठेवण साध्या माशीच्यापेक्षा अगदी िनराळी 
असते. ते एकमेकाशी फुलीसारखे चापून बसतात. िहला एक चोच असते. त्या चोचीने ती माणसाचे िंकवा 
जनावराचे रक्त शोषनू घेते. त्यामुळे एकाच्या अंगातले रोगजंतू दुसऱ्याच्या अंगात जाण्याचा संभव असतो. 
‘िनदर्ारोग’ हणून एक रोग आहे. त्याच्या जंतंूची अशी गत होते. या माशा िवशषेतः िदवसा चावतात, नर 
मादी दोनही चावरे असतात. मादी अंडी घालत नाही, एकदम िपलवचे सवते. या कामाकरता ती भरड 
कोरडी जमीनच पसंत करते. िपलव आत घुसते. सुमारे ५ cm. खोलीवर ते कोश करते. सुमारे 
मिहन्यानंतर त्यातून माशी िनघते. िपलवे उन्हाने मरतात. ओलीनेही मरतात. 

 

 
 

आ० ८·४ टेतसीमाशी. 
 

रानमाशी Tabanus species. 
ही माशी टपोरी असते. िहचे डोळे मोठाले असतात. नराचे डोळे एकमेकास टेकलेले असतात. 

परंतु मा ाचं्या दोन डो यामंध्ये लहानशी फट असते. डा या उज या वक्षोदेशाच्या पलीकडे ते गेलेले 
असतात. मादी एका ा जलाशयाच्या िंकवा पाण्याच्या ओघाजवळच्या झाडाच्या पानावर अंडी घालते, अंडे 
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२ mm. लाबं असून थम िफके असले तरी थो ाच वळेाने ते काळे पडते. चार आठ िदवसात त्यातून 
िपलव िनघून खाली पाण्यात िंकवा िचखलात पडते. त्याच्या त्येक पेरावर आठ आठ मासंल खंुट 
असतात. हे िपलव दुसऱ्या एका ा ाण्याच्या अंगावर चढून त्याचे अंग कुरतडून खाते. संगी वतःच्या 
भावडंाला देखील खाते. दोन तीन मिहन्यानी पीलुक उत्प  होऊन १०, १५ िदवस त ध राहते. त्यातून 
माशी बाहेर िनघते. िहवा यात माशी िनघत नाही. त ध राहण्याचा अवधी वाढतो. 

 

 
 

आ० ८·५ रानमाशी. 
 
या माशा घोडे गाई हशी यानंा कडाडून चावतात. त्याचें रक्त िपतात. जेथे त्या चावतात त्या जागी 

भोक पडते. त्यातून थोडेसे रक्त बाहेर येते. साध्या घरमाशा ते रक्त चाटून घेतात. त्यानंा बोलावणे 
के यासारखे होते. मादीच चावरी असते, नर न हे. नर फुलातले पराग खातो. त्याच्या पायानंी पराग 
इकडचे ितकडे जातात. ठाणे िज ातील रानात या माशाचंा उपदर्व फार आहे. 

 
बाटलीमाशी Blowfly, Green bottle or copperbottle fly. Lucilia sericata cuprina etc. 

घरमाशीपेक्षा अमळ मो ा पण अशाच घाटाच्या माशा असतात. त्याचंा रंग िनळा िंकवा ताबंडा 
असतो. या िनरिनरा या जाती आहेत. पण त्यात वतर्नाचा फरक फारसा नाही. त्या शवावर अंडी घालतात, 
त्याच माणे पशूचं्या अंगावरील णातही अंडी घालतात. यािशवाय त्या बकरीच्या व मढीच्या केसावरही 
अंडी घालतात. अं ाचें पुंजके असतात. एकेका पुजंक्यात शपे ास अंडी असे दहावीस पुजंके असतात. 
उ मा कमी अिधक िमळेल त्या मानाने आठ तासापासून तीन िदवसपयत काळ लोट यावर िपलवे बाहेर 
येतात. ती िदसतात घरमाशीच्या िपलवासारखी. िहर या िन या माशीची िपलव े असतात त्यानंा काटे 
नसतात. खा  भरपूर िमळाले तर ती िपलवे दोन िदवसात ौढ होतात. नाही तर त्यानंा ौढत्व येण्याला 
२० िदवस देखील लागतात. वाढ पुरती झा यावर िपलव शव िंकवा ािणशरीर सोडून मातीत जाऊन कोश 
करते. उन्हा या िदवसात ३, ४ िदवसातच माशी तयार होऊन बाहेर येते. गुराचं्या अंगावर ण झाला 
असता तो िचडीला जाण्याचे मुख्य कारण या माशाची िपलवे होत. ि टनमध्ये म ाचं्या कळपानंा याचंा 
फार उपदर्व होतो. भारतातही तसाच होतो. 
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आ० ८·६ बाटलीमाशी. 
 

जठरवेधी माशी Botfly (Gastrophilus instestinalis) 
एका माशीचे िपलवे घोडा, गाय, हैस, या पशूचं्या अंगात िशरून जठरातं व ती करतात, हणून 

त्यानंा हे नाव िदले आहे. ही माशी सुमारे १८ mm. लाबं असून ितच्या पंखावर एक आडवा काळा 
वडेावाकडा प ा असतो. ही माशी वतः उपाशीच राहते. पण ती जनावराचं्या अंगावरील केसावर अंडी 
घालते. दहा पाच िदवसात अं ातून िपलव िनघते ते गर् त पशूच्या त्वचेतून आत घुसून थो ाच िदवसात 
थेट जठर गाठते. बहुधा बरीच िपलवे एका पशूच्या अंगावर असतात. ती सवर् त्या को ात जमावाने 
राहतात. तेथे ती त्या पशूचा अ रस िपतात, आिण काही मल उत्प  करतात. सुमारे दहा मिहन्यानंी ती 
तेथून िनघून आत ात जाऊन गुद ारावाटे बाहेर पडतात. भईुवर पड यावर ती मातीत कोश करतात. 
सुमारे एका मिहन्याने त्यातून माशी बाहेर पडते. माशी अंडी घालते ते हा जनावराला तर्ास होतो तो िवशषे 
नाही. पण नंतर िपलवे कातडीखाली घुसली हणजे त्याला एकसारखी गुदगुद होते. ती शमते आिण मग ते 
खंगू लागते. काहींना चार सहा मिहन्यात मृत्य ूयेतो. चुकून िपलवे नासाकुहरे मदू अशा िठकाणीही जातात. 
या माशीने माणसाला गर्ास याची उदाहरणेही घडली आहेत. 

 

 
 

आ० ८·७ जठरवधेीमाशी. 
 

अजावेधी माशी Sheep nasal fly (Oestrus ovis). 
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ही माशी काळसर रंगाची असते. ितच्या वक्षावर काळे िठपके उठून िदसतात. ितच्या अंगावर िंपगट 
रंगाचे केस असतात. मादीच्या अंगातून एकदम िपलवचे बाहेर येतात. ती िपलवे ठेवण्याकरता, माशी 
मढीच्या नाकपु ा पसंत करते. िचत शळेीच्या नाकातही िपलवे घातलेली आढळतात. कधी कधी अशी 
िपलवे माणसाच्या डो यात, नाकात आिण ओठावरही घातलेली आढळलेली आहेत. मढीच्या नाकात 
घातलेली िपलवे आठ पधंरा िदवस येथेच राहतात. मग ती कपाळाच्या हाडातील कोठ ात जातात. पूणर् 
वाढ झा यावर ती िपलवे पुनः नाकात येऊन भईुवर उ ा टाकतात. बहुधा मिहनाभरात ही अव था येते. 
िहवा यात मातर् मिहने िन मिहने िपलवे मढीच्या शरीरातच राहतात. त्याचें कोश भईुत तयार होतात. थंडी 
नसली तर सुमारे दीड मिहन्यात त्यातून माशी बाहेर येते. िपलव पूणर् वाढले हणजे ३ cm. लाबं असते. ते 
पाढंरे िंकवा िपवळस असून त्याच्या पाठीवर काळे आडवे प े  असतात. त्याचे पुढील टोक िनमुळते आिण 
चागंले चापटे असते. गर् त ाण्याच्या नाकात िशरिशरा येतात. तो िंशकतो, खोकतो, आिण खवखवीने 
बेजार होऊन मरतोही. 

 

 
 

आ० ८·८ अजावधेी माशी. 
 

चमर्वेधी कीटक Warble fly 
(1) Hypoderma bovis  (2) H. lineata. 
दोन जातींच्या माशा आहेत त्या पशूच्या िंकवा िचत माणसाच्याही केसात आपली अंडी 

िचकटवतात. त्यातून िपलव े िनघतात ती कात ाखाली घुसून इकडे ितकडे िंहडतात. पायापोटाकडे 
जातात आिण शवेटी पाठीच्या कातडीत एक कोना ासारखे घरटे करून त्यात राहतात. या घर ास 
एक भोक पडते. त्यातून त्यानंा हवा िमळण्याची सोय होते. या घर ात िपलवे काही िदवस िवसावा घेतात 
आिण मग वसंत ऋतूत घर ाबाहेर येऊन भईुवर उ ा घेतात. मग त्या अ या भईुत िशरून कोश 
करतात. त्याचें आयु याचे ट पे असे: अंडी ४ िदवस, िपलव १ मिहना िंकवा अिधक, कोश ३५ िदवस, माशी 
२, ३ िदवस. िपलव त्वचागातर् खाते. माशीला खाणे लागत नाही. या माशीच्या एका जातीची लाबंी १५ 
mm. आिण दुसऱ्या जातीची १३ mm. असते. दोनही माशाचं्या डोक्यावर आिण वक्षोभागावर केस असतात. 
पिह या माशीचे केस िहरवस िपवळे तर दुसरीचे केस िपवळस पाढंरे असतात. उदरभागावर पुढे िपवळस 
आिण मागे काळे आिण ताबुंस िपवळे केस असतात. पिह या जातीचे िपलव २८ mm. आिण दुसरीचे २५ 
mm. असते. पिह या िपलवाच्या शवेटच्या दोन काडंावर काटे नसतात, दुसऱ्या िपलवाच्या शवेटच्या 
एकावर नसतो, बाकी सवर् काडंावर लहान लहान अनेक काटे असतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० ८·९ चमर्वधेी माशी. 
 

वळसुतर्ी अ या आिण माशी Screw worms. (Callitroga americana) 
ताज्या जखमेत काही माशा अंडी घालतात. त्यातून १०, १२ तासात िपलवे िनघतात. त्या अथार्  

अ या असतात. त्या लगोलग मासंात एखा ा वळसूतर्ासारख्या, कूर्सारख्या घुसतात. चार सहा िदवसात 
त्याचंी वाढ पुरी होऊन त्या बाहेर येतात. आिण भईुवर उडी घेतात. त्याचंी लाबंी १५ mm. असून त्याचं्या 
अंगावर काटे असतात. भईुत त्याचें कोश तयार होऊन हवा असेल त्या मानाने चार िदवसात िंकवा चाळीस 
िदवसात त्यातून माशा बाहेर िनघतात. ही माशी १२ mm. लाबं असते. ितचे डोके िंपगट असते; आिण 
वक्षभागामागून तीन काळे प े  असतात. इतर अंग िनळसर िंपगे असते. 

 

 
 

आ० ८·१० वळसूतर्ी माशी. 
 

मांसाशनी माशा Sacrophaga spescies  
या माशाचं्या बऱ्याच जाती आहेत. त्या सवर् मध्यम आकाराच्या असून त्याचं्या चाचपण्याचं्या 

श ाच्या थोडा अलीकडे एक केसाचंा झुपका असतो. शाक असो की मासं असो, ते जर सडलेले असले 
तर त्याकडे त्या हटकून धाव घेतात. अथार्  त्याचंा सुळसुळाट उिकर ात असतो. त्या अंडी घालीत 
नाहीत, एकदम िपलवचे सवतात. िबघडले या णावर त्या झडप घालतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० ८·११ मासंाशनी माशी. 
 
मशके Gnats. 

या नावाच्या कीटक–जाती पु कळ आहेत. त्या सवर् माशीपेक्षा पु कळ लहान असतात. त्याचंी 
अंडीिपली पाण्यात असतात. ौढाचं्या झुंडीच्या झुंडी पाण्यातून बाहेर पडून आसपास वावरतात. 
माणसाच्या डोक्याशी िंहडून ककर् श ग गाट करतात. परीट–पक्षी आिण पाको या त्यानंा पकडून खातात. 
त्या प याचें मुख्य खा च हे असते. कुब ा डासालाही gnat हणतात. 

 
ज्वारकांडवेधी माशी. jowar stem fly. (Atherigona indica) 

आकृती घरमाशीचीच पण आकार पु कळ लहान असणारी ही माशी ज्वारीच्या खोडावर अंडी 
घालते. िहच्या पाठीवर थोडे काळे िठपके असतात. अं ातून बाहेर पडणारे वळवळे साध्या माशीच्या 
िपलवासारखेच त डाकडे टोकदार आिण िबनपायाचे असतात. ते खोड पोखरून आत िशरतात. सात आठ 
िदवसात. ते आतले अ  खाऊन पु  होतात, आिण आतच कोश करतात. एका ा आठव ाने ौढ माशी 
बाहेर िनघते. लवकरच मादी अंडी घालते. ती दोन तीन िदवसात िपकतात. 

 

 
 

आ० ८·१२ ज्वारकाडंवेधी माशी. 
 



 

अनुकर्मिणका 
 

काने Paddy gall fly. 
या नावाचे कीटक अितशय बारीक असतात. त्याचंी आकृती माशीसारखी असते. त्याचंा 

पखंिव तार पुरता २ mm. सु ा नसतो. मा ाचंा रंग ताबुंस असतो. नराचंा रंग राकट असतो. मा ा 
तणाचं्या िंकवा भाताचे पीक अस यास त्या िपकाच्या कोव या पानावर अंडी घालतात. तीन चार िदवसानंी 
अं ातून िपलवे िनघतात. ती पानाच्या खोडाभोवतीच्या देठाला धरून क बापयत उतरून तो पोखरून 
आत िशरतात. सुमारे दहा िंदवसानंी एक िंपगट कवच धारण करून िपलवाचे पीलुक बनते. त्याला चार 
िदवस लागतात. पीलुक क बाला भोक पाडते. त्या भोकातून मग माशी बाहेर पडते. मादी असते ती दोन 
तीन िदवसात अंडी घालण्यास तयार होते. 

 

 
 

आ० ८·१३ काने. 
 
पिक्षमाशी Bird pest fly (pseudolynchia canriensis). 

काही वन्य पक्षी आिण पाळीव पारवे व कबुतरे यानंा गर्ासणारी माशी आहे. िहचा उदरभाग गोलसर 
असतो. पखं पारदशीर् आिण काहंीसे िनमुळते असतात. या माशा पार याचं्या िपलानंा फार तर्ास देतात. 

 

 
 

आ० ८·१४ पिक्षमाशी. 
 
या माशा प याचं्या अंगावर राहून त्याचें रक्त शोषनू घेतात. मादी अंडी घालीत नाही, िपलवेच 

सवते. खुरा ाच्या सापटीत त्यानंा िपलवे ठेवणे सोयीचे असते. ती थम िपवळी असतात. मागले टोक 
मातर् काळे असते. त्याची लाबंी ३ mm. असते. त्याला खाणे लागत नाही. चार आठ तासात त्याला 
पीलुकाचे रूप येते ते संपूणर् काळे असते. अशा अव थेत सुमारे मिहना जातो. मग पीलुकाची माशी बनते. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

फळखाऊ माशी Fruit fly (Drosophila melangaster) 
या माशीच्या डो यानंा, पखंानंा आिण एकंदरीत देहाला वगेवगेळे रंग आिण आकृत्या असतात. या 

माशीचे आयु य आठ िदवस असते. एवा ा आयु यात िपलवाव था आिण पीलुकाव था याचंाही समावशे 
आहे. िविवधता आिण अ पायु य यामुळे ही माशी िप ािप ात गुणसंकर्मण कसे होते, यािवषयी अ यास 
करण्यास सोयीची आहे. १९१० त या माशीचा उपयोग योगबली हणून होऊ लागला तो अ ाप वाढत्या 
माणात चालू आहे. आप याकडे आढळणाऱ्या या जातीच्या माशीचा आकार घरमाशीच्या तृतीयाशं असतो. 
डोळे ताबंडे असतात. घरात उघ ा पडले या व थो ा कुजले या फळावर याचंा थवा जमतो. 

 

 
 

आ० ८·१५ फळखाऊ माशी. 
 

डास. दंश. कुबडा व ताठर Mosquito, culex and anopheles. 
डास हा उपदर्वी कीटक हणून िस  आहे. कानाशी ककर् श आवाज काढणे आिण अंगाला बारीक 

भोक पाडून त्यातून रक्त शोषनू घेणे, या दोन कारे ते उपदर्व करतात. त्याचं्यात अनेक जाती आहेत. 
भोसकून शोषण्याच्या सोयीचे मुखावयव त्यानंा असतात. शजेारी चाचपण्या असतात. जो डास कुबड 
काढून बसतो तो कुबडा आिण जो ताठ बसतो तो ताठर होय. ताठर डास शीतज्वरजंतूचे वाहन आहे. 
कुबडा दुसऱ्या रोगजंतूचे वाहन आहे. आणखी काही जातीचे डास आहेत. त्याचं्या अंगावर का यात पाढंरे 
आडवे प े  असतात. हेही डास आणखी िनरा या रोगजंतंूचे वाहन आहेत. डासाचे नर िनरुपदर्वी असतात. 
मा ा मातर् माणसाचे िंकवा एका ा पशूचे रक्त शोषनू घेतात आिण मग अंडी घालतात. त्याकरता त्या 
उथळ पाणी पसंत करतात, आिण तेही संथ असलेले. ताठर जातीची अंडी सुटी असतात पण कुबडी 
जातीच्या अं ाचें पुजंके असतात. एक दोन िदवसात अं ातून िपलवे िनघतात. त्या अगदी बारीकशा 
अ या असतात. त्या पाण्यातच राहतात. तेथील काबर्नी दर् याचे कण खातात आिण शपेटीपाशी एक नळी 
असते ती पाण्याच्या पृ ाशी समातंर राहून ास घेते आिण कुबडीिपलव डोके खाली ल बत ठेवनू ितरपे 
राहून ास घेते. आठ िदवसानंी पीलुके पाण्यावरच तरंगत असतात. त्यातून पखंवाला ौढ कीटक 
उधळून वर येतो. (िचतर्ात पखं दाखवलेले नाहीत) ौढाचे आयु यही आठ पधंरा िदवसाचें असते. भारतात 
ताठर डासाचं्या चार पाच जाती आहेत.  

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० ८·१६ डास; कुबडा व ताठर. (पंख दाखवले नाहीत.) 
 

कुब ा डासाला gnat हणतात. 
 

वाळूमाशी Sandfly (Phlebotomus). 
हा कीटक काही अंशी डासासारखा असतो. याचा आकार डासापेक्षा िंकिचत कमी असतो. याचे 

पखं बस यावेळी सु ा उभे असतात. यानंा िवशषे दूर उडून जाता येत नाही. हे पखं हालवनू उ ा 
मारतात हटले तरी चालेल. हे िदवसा अंधाऱ्या जागी लपून बसतात आिण रातर्ी िंहडतात, यातील मादी 
ओलसर जागी दगडािवटाचं्या सापटीतली धुळीत अंडी घालते. त्यातून िपलवे िनघतात. ती धुळीतला मळ 
खाऊनच वाढतात. अळीच्या शपेटाजवळच्या काडंावर काटे असतात. ितचे पीलुक बनून सुमारे सवा 
मिहन्याने नवी माशी तयार होते. माशीला खोचण्याजोगे मुखावयव असतात. त्याने ती रक्त शोषनू घेते. 
फक्त मादीच माणसाला चावते. त्याच माणे ती पशुप यानंाही चावते. त्या दंशामुळे पुरळ येतो. तापही 
येण्याचा संभव असतो. काही तापाचे जंतू या दंशाने रोग्याच्या शरीरातून काढून घेतले जातात आिण 
नंतरच्या दंशाने िनरोग्याच्या रक्तात पोचवले जातात. अशा रीतीने साथ पसरते. 

 
 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० ८·१७ वाळूमाशी. चावरे. 
 

वाळवटंी देशात या कीटकाचंा ादुभार्व िवशषे असतो. हणून यानंा वाळूमाशा हणतात. याच्या 
दंशाने िचमटे बसून चाव याच्या वदेना होतात. हणून यानंा चावरे हणतात. िपलवापासून मिहना सवा 
मिहन्यात माशी तयार होते. 

 
िपसू Flea. 

लेग पसरिवणारा कीटक हणून याची िस ी आहे. याचे अंग दोनही डा या उज या बाजंूनी 
चपटलेले असते. याला पंख नसतात. तरी िपसू नुसत्या पायानंी वीतभर उंच उडी मारू शकते. िहला 
अणकुचीदार मुखावयव असतात. त्यानंी ती रक्त शोषते. मादी भईुवर कोपऱ्यातील केरात अंडी घालते. 
अं ातून अ या िनघतात त्या कचरा खाऊन वाढतात. त्या कोश करतात त्यातून िपसवा िनघतात. काही 
िपसवा उंदरावर राहणाऱ्या आहेत, काही माजंरावर राहणाऱ्या आहेत, काही कुत्र्यावर राहणाऱ्या आहेत. 
उंदरावर राहणाऱ्या िपसा उंदीर मे यावर माणसाच्या अंगावर येण्याचा संभव असतो. अशा उंदराला जर 
लेगरोग झालेला असला तर त्याच्या अंगावरच्या िपसा माणसाच्या अंगावर येऊन त्याला चाव याने तो रोग 
माणसाला होतो. १८९६ पासून १९१६ पयत सालोसाल गावोगाव लेगाच्या साथी येऊन भारतात फार 
मनु यहानी झालेली आहे. ितबधंक लस िनघा यापासून रोग आटोक्यात रािहलेला आहे. या रोगाचे वाहन 
िपसा होय. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० ८·१८ िपसू. 
 
उ ण व कोरडी हवा िपसवानंा सोसत नाही. ओली हवा िमळाली तर त्या वषर् दीड वषर् देखील 

जगतात. अंडी घात यापासून ौढ िपसू होईपयत िनदान एकवीस िदवस जातात. िपसवाचं्या अनेक जाती 
आहेत. त्येक जातीला िविश  जातीच्या ाण्याचेच रक्त आवडते. ते न िमळाले तर ती िपसू दुसऱ्या 
ाण्याकडे जाते. आि केत एक िजगसर् नावाची िपसू आहे. ती अंडी घालण्याकरता माणसाच्या कातडीला 
भोक पाडून खाली जाते. तेथे ती मन वी फुगते, चागंली वाटाण्याएवढी. कातडीतील भोकातून अंडी बाहेर 
पडतात. आिण िपसू मरते. 

 
 

  



 

अनुकर्मिणका 
 

 
करण ९ 

 
मधमाशा, मंुग्या इत्यादी 

 
मागील करणात आपण काही कीटक पािहले त्यात माशा बऱ्याच होत्या. याही करणात 

आप याला मुख्यतः माशाच पहावयाच्या आहेत. माग या करणात मुख घरमाशी होती. आता या 
करणात मधमाशी मुख आहे. घरमाशी आिण मधमाशी यातला मोठा भेद हणजे घरमाशीला दोनच पखं 
असतात पण मधमाशीला चार असतात हा आहे. मधमाशीच्या वगार्त गाधंीलमाशी आिण कंुभारमाशी याचंा 
समावशे आहे. त्यािशवाय मंुग्या–मंुग याचंाही िवचार याच करणात करावयाचा आहे. मंुग्या मंुग यानंा 
सहसा पंख असलेले आपणास िदसत नाहीत पण कधी कधी िदसतातही. ते पखं चार चार असतात. 
पखंवा या आिण िबनपखंाच्या मंुग्या एकाच कुटंुबात असतात. फुलावर गुंजारव करणारा भुगंा याच 
करणात घेतला आहे त्याला चार पखं असतात. तसे पािहले तर मधमाशी देखील गुंजारव करणारी आहे. 
गंधोली नावाचे बारीक बारीक कीटक उंबरात आढळतात त्यानंा चार पखं असतात. त्यानंा याच करणात 
घेतले आहे. उंबरात खरोखरी फुले असतात. त्यावर वावणारे कीटक हे होत. या गटातले कीटक 
माणसाला उपयोगी पडणारे आहेत. त्याचं्यापासून कधी कधी अपाय होतो, पण तो काही आगंतुक कारणानंी 
होतो, नेमाने नाही. 

 
मधमाशी. मधुमिक्षका. सरघा Honey bee. 

मेणाची पोवळी रचून त्यात या पुडात फुलातला मधुरस आणून साठवणाऱ्या कीटकानंा मधमाशा 
हणतात. या कीटकाचें संघ असतात. त्यात हजारो यक्ती असतात. पण मादी एकच असते. नर थोडेसेच 
असतात. ना नर ना मादी असे मजूर हजारो असतात. त्येकाला चार चार पखं असतात. ते अगदी पातळ 
असतात. मजूरापेक्षा नर मोठा आिण त्याहीपेक्षा मादी मोठी असते. मजूर आिण नर याचें पखं याचं्या माग या 
टोकाच्या जवळपास पोचतात. पण मादीचे त्याहून बरेच अलीकडे राहण्याइतके आखूड असतात. उदराच्या 
अखेर मजूराला नागंी असते, नराला नसते. मादीला त्याऐवजी अंडी घालण्याची नळी असते. मजूराची 
नागंी चागंली वळणदार असते, मादीच्या अवयवाला वळण अगदी थोडे असते. आप या संघावर काही 
संकट आहे असे वाटते ते हा मजूर चवताळून संकट आणणारास नागंी मारतो. नागंी मारून िनघून जाताना 
िबचाऱ्याची नागंी तुटून खोच या जागीच राहते. इतकेच न हे तर त्याच्या बरोबरच िवषिंपडही राहतो. 
त्यातून जखमेत िवष हळूहळू वहात राहते. नागंी तुट यावर हरभरात मजूर मरून जातो. मधुरस Nectar. 

 

 
 

आ० ९·१ मधुमक्ष. मादी. कामकरी. नर. 
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मादीच्या अंगात अंडी घालण्याची इंिदर्ये असून िशवाय नागंी देखील असते. ती लहानशी आिण 
थोडक्या वळणाची असते. मादी फक्त दुसऱ्या मादीलाच दंश करते, इतर कोणाला करीत नाही. अशा वळेी 
ितची नागंी तुटत नाही. हणून ती लागोपाठ पाच सहा मा ाशंी देखील झगडा करू शकते. िवजय 
िमळा यावर ती राणी होऊन नराशी संगत करून गभार्र राहून अंडी घालते. 

 
दंश 

मधमाशा आपण होऊन माणसाच्या अंगावर जात नाहीत. पण िबचक या हणजे फार जोराचा ह ा 
करतात. एक माशी एकच डंख मारते. शकेडो, िंकबहुना हजारो माशा जुटीने वागतात, मच्छरदाणीच्या 
कापडासारखे कापड भोवती असले तरच त्यानंा दूर राखणे शक्य असते. नाही तर िबथरले या माशा 
चाव यािशवाय रहात नाहीत. मधमाशीच्या नागं्या िंवचवाच्या नागंीसारख्याच वळणदार असतात. त्या 
नुसत्या ओढून िनघत नाहीत. वळणानेच उपसा या लागतात. लवकर माशाचं्या ट याबाहेर जाऊन नागं्या 
काढून टाक या तर थोडक्यात िनभावते. नाही तर तास दोन तास गे यावर िवष अंगात िभनून िवषबाधेची 
लक्षणे उमटतात. ओकारी होते, हगवण होते, घेऱ्या येतात. संगी माणूस मरतो देखील. नागं्या काढून दाट 
अमोदिवरघळा Strong ammonia solution बो याने त्या जागी लाव याने काही उपश  होतो. परंतु िवष 
िभनण्यास वळे िमळाला अस यास िवषाच्या उताऱ्यावरील अंतयार्मी उपाय केले पािहजेत. नागंी काटेदार 
शरासारखी असते. ितच्यापुढे एकेरी अ क िंपड असतो. (दंशाच्या संगी त्याचा उपयोग माशी करीत 
नाही.) आणखी पुढे एक फुगा असतो आिण एक दुहेरी अ ल िंपड असतो. त्याचा वापर होतो. मादीच्या 
शरीरात अं ावर सौ य अ कधमीर् लेप देण्याकरता अ क िंपडाचा उपयोग होतो. मजूर हणजे रूपातंरीत 
मा ा असतात. ते अं ाऐवजी िवष सवतात! 

 

 
 

आ० ९·२ मधुमक्ष नागंी. १ अ ल िंपड. २ फुगा. ३ अ क िंपड. ४ शर. 
 

मजुरांचे काम 



 

अनुकर्मिणका 
 

नर मादी यापैंकी कोणीच मध गोळा करण्याचे काम करीत नाहीत, मजूर तेवढे हे काम करतात. ते 
मध गोळा करतात इतकेच न हे तर पराग गोळा करतात. पुढ या आिण मध या पायानंी पराग सावरून 
घेऊन ते माग या पायावर धरतात. ते तेथे रहावते अशा सोयीची एक केसाचंी टोपलीच जणू तेथे तयार 
झालेली असते. नर व मादी याचं्या पायावर अशी रचना नसते. सवर् माशाचं्या अंगभर बारीक बारीक लव 
असते. मजुराची जीभ हणजे एक लाबं नळी असते. आिण ितच्या शवेटी एक बारीकसा कंुचला असतो. या 
िजभेने मजूरमाशी फुलातला मधुरस गोळा करून व शोषनू पोटात घेते. पोव यात आ यावर तो ती परत 
बाहेर काढून ठेवते. मध्यंतरी त्यात काही ाव िमसळतात. मधमाशीच्या उदराच्या खालच्या अंगास 
िटक या असतात. त्यातून मेण वते. ते पायानंी िनपटून घेऊन त्या पोव याच्या कोठ ा बाधंतात. त्यात 
काही तूटफूट झाली तर दुरु त्याही करतात. त्यात काही मळ साचला तर तो काढून टाकतात. नर मादी 
िपलवे, यानंा खाणे देण्याचे काम मजूरच करतात. खा ाची टंचाई असली तर मजर नरानंा मारून 
टाकतात. मादीला मातर् हे फार जपतात. अं ातून िपलव िनघते त्याला मजूरमाशा थम आप या अंगचे 
मधु तु खाऊ घालतात. मग मध व पराग याचंी पोळी खाऊ घालतात. अशाने सहा मिहन्यात त्याचंी वाढ 
पुरी होते. िपलव कोश बाधंते, त्यावर मजूरमाशी मेणाचे झाकण घालून टाकते. पंधरा िदवसानंी त्यातून नवी 
मजूरमाशी िनपजते. ही माशी काम पडेल त्या माणे दीड ते तीन मिहन्यानंी मरून जाते. मध honey. 

 

 
 

आ० ९·३ मधुमक्ष–अवयव. पाय. कामकऱ्याचे ङोके. नराचे ङोके. पखं. 
 

मादी 
मादी मधमाशी तीन ते पाच वष जगते. मजूर का मादी तयार करावयाची ते मजूरच ठरिवतात. 

कारण िपलवाला अ  तेच देतात. मादी तयार करावयाची असते ते हा ते िपलवाला जा त मधु तु देतात. 
आिण ितजकरता कोठाही मोठा करतात. मादीचे कोठे इतरापेक्षा बरेच उंच असतात. मादी कोशातून िनघते 
ती को ाचे झाकण उसकटून िनघते. ती िनघा यानंतर को ाचे झाकण बहुधा िबजागरीने ल बत 
अस यासारखे िदसते. बाहेर पड याबरोबर, ती आणखी होतकरू मा ा आहेत की काय या गो ीचा शोध 
काढते. तशी सापडलीच तर–मग ती िपलव वरूपात िंकवा पीलुक वरूपात कोशामध्ये असो–दंश करून 
मारून टाकते. चार आठ िदवसात, सूयर् काश चागंला असताना ती पोव याबाहेर पडते. पोव यात बहुधा 
नर असतात ते ितजबरोबर बाहेर पडतात. नसले तर आसपासचे ितच्याभोवती जमतात. त्यातला एकादा 
ितच्याशी संगत करतो. नराच्या रेतःकोशच मादीच्या अंगास िचकटतो, आिण नराच्या अंगापासून सुटून 
िनघतो. नर िबचारा मरून जातो. मादी पोव यात परतते.  अतःपर ितला एकच उ ोग असतो. तो हणजे 
अंडी घालणे. मजुरानंी कोठे साफ करून ठेवलेले असतात त्यात त्येकी एकेक अंडे ती घालीत जाते. 
नराची संगत जमण्यास मादीला कधी एकच िदवस पुरतो तर कधी कधी आठ आठ िदवसही पुरत नाहीत. 
मादी अंडी घालते ती रेतोयुक्त असतात िंकवा नसतातही. रेतोयुक्त असली हणजे त्यातून पोषणानुसार 
मजूर िंकवा मादी िनघते. रेतोहीन असली हणजे त्यातून नरच िनघतात. पोव यात नराची संख्या बहुधा 
लहानच असते. 
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कधी कधी मजूरमाशा मादीमाशावर पाळत ठेवनू त्याचंा झगडा होऊ देत नाहीत. अशा संगी एकच 
मादी पोव यात राहते आिण इतर मा ा पोवळे सोडून जातात. त्याचं्या बरोबर नरही जातात, इतकेच न हे 
तर, काही मजूरमाशाही जातात. एका मादी भोवती एक गट असे त्याचें गट होऊन ते वगेवगे या िठकाणी 
जाऊन नवी पोवळी तयार करतात. 

 
मादी माशी साधारणपणे एका वषार्त दोन लाख अंडी घालू शकते. 
 

जाितभेद. 
मधमाशाचं्या जाती अनेक आहेत. त्यात या दोनच िवशषे िस  आहेत. जहाल आिण मवाळ, 

मवाळच पाळली जाते. 
 
जहाल माशाचंी पोवळी उंच जागी असतात. ती कमानी–कपारीत टागंलेली असतात. पुरुषभर 

उंची आिण वावभर रंुदी असलेली पोवळी पाहण्यात आली आहेत. मवाळाचंी पोवळी जिमनीजवळ एका ा 
कपारीत िंकवा ढोलीत असतात. ती वीतभर िंकवा फार तर हात–भर उंच असून रंुदीलाही तेवढीच 
असतात. अशा पाच सात फण्या जवळ जवळ असतात. खालच्यात अंडी आिण वरच्यात मध व पराग अशी 
यव था असते. अशी यव था जहालाचं्या पोव यात नसते. 

 
Female honey bee राणी, मादी मधमाशी. 
 
Male honey bee. Drone नर मधमाशी. 
 
Worker bee. मजूर मधमाशी 
 
छोटी मधमाशी हणून ितसरी जात आहे तीही मवाळच असते. या जातींच्या माशा सखल देशात 

राहतात, सहसा ३०० मीटर पेक्षा उंच जात नाहीत. त्या पोवळी बाधंतात ती तळहाताएवढी असून त्याचं्या 
वरच्या भागात मध असतो. त्या झाडा–झुडपाच्या फादंीला पोवळे अडकवतात. थलातंरी ने यास त्या 
तेथून पळून जातात. 

 
कधी कधी पाळीव मधमाशात एक िविचतर्पणा आढळतो तो असा. मादीमाशी नाहीशी झाली असता 

मजुरापैंकी एका ाला (कधी कधी अनेकानंा देखील) मादीरूप येते. आता ही मादी नराच्या संगतीवाचून 
अंडी घालू लागते. खरी मादी एका पुडात एकच अंडे घालते तर ही खोटी मादी एकेका पुडात अनेक अंडी 
घालते. या अं ातून िनपज होते ती केवळ नराचंी. त्यात मादी नसते! पिरणामतः एका िपढीत संतती 
खंुटते! मध गोळा करणेही संपतेच. सवर् संघाची इित ी होते. 

 
आग्या (जहाल) माशाचंा एक संघ एक हंगामात ३०–३५ िकलोगर्ाम मध साठवतो. 
 
मवाळ माशापैंकी मोठी माशी वन्य ि थतीत वािर्षक ४ िकलोगर्ामपयत मध साठवते. तीच पाळीव 

करून नीट संवधर्न के याने ३०–३५ िकलोगर्ाम मध गोळा करते, असे आढळले आहे. युरोपीय पाळीव 
मधमाशी याहीपेक्षा पु कळ अिधक मध साचवते. 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
गांिधलमाशी. गांिधली Wasp. 

चार पखंाचं्या आिण िंपग्या रंगाच्या या माशा चावऱ्या हणून िस  आहेत. कीटकापैंकी 
मधमाशाशंी त्याचें बरेच सा य आहे. गािंधली माशा फुलातील मध व पराग खातात आिण पोवळी तयार 
करतात. त्यात नर मादी कामकरी, तीनही कार असतात. ितघानंाही पखं असतात. गािंधलींचे पोवळे 
लहानसे, हाताच्या पजंाएवढे असते. हे मेणाचे नसते. लाकडाचा भसुा आिण लाळ याचं्या लग ाचे असते. 
या माशा कधी कधी इतर कीटकाचं्या अ या मारून खातात. 

 

 
 

आ० ९·४ गािंधली. 
 
कंुभारीण Solitary wasp 

ही पु कळ अंशी गािंधलमाशीसारखी माशी आहे, ही आप या िपलवाकंरता पोवळे बाधंीत नाही, तर 
एकटी राहून त्याचं्या करता लहान लहान बोळकीवजा मातीची घरे बाधंते. हणून िहला कंुभारीण 
हणतात. या आप या बोळक्यामध्ये ही कंुभारीण काही िहर या अ या आणून भरते. कंुभािरणीने त्या 
अ यानंा दंश करून मूिर्छत केले या असतात. त्याचं्या सभोवर एखा ा पृ भागास कंुभारीण आपली अंडी 
िचकटवते. अं ातून कंुभारी िपलव िनघते ते नेमके त्या मूिर्छत अ यावंर पडते. तेच त्या कंुभारी िपलवाचे 
खा  असते. हे खा  संपले की त्याची िपलवाव थाही संपते ते कोश करून पीलुक बनते आिण नंतर ौढ 
होऊन बाहेर पडते. िपलवे वाढवण्याची ही रीत अजब न हे काय? 

 

 
 

आ० ९·५ कंुभारीण 
 

भुंगा. मर. भृंग Carpenter bee. 



 

अनुकर्मिणका 
 

काळा–िनळा टपोरा भुगंा गुंजारव करीत या फुलावरून त्या फुलावर उडत जातो, तो सवार्ंच्या 
पिरचयाचाच आहे. मधमाशी माणेच तो मध आिण पराग खातो आिण गोळा करतो. यािशवाय त्याच्या 
अंगाला िचकटून िकतीतरी पराग इकडून ितकडे नेले जातात. काही वळेा या भुगं्याचे शरीर परागामुळे 
िपवळेच िदसू लागते. भुगंामादी, मरी, घर करते ते वाळले या लाकडात असते. बाधंकामाच्या लाकडात 
भोके पडली हणजे ते कमजोर होते. अशी हानी या भुगं्याच्या कोरकामामुळे होते. लाकडाला रोगण लावनू 
त्याजवर लक्ष ठेव याने हा धोका पु कळ कमी होतो. लाकडाचंी खरी हानी ज्यानंी होते असे भोगदे ओ या 
िजवतं लाकडातच कोरणारे कीटक आहेत. त्यानंा भुगंोरे हणतात. ते एका िनरा या करणात सागंावयाचे 
आहेत. पु कळ वळेा भुगंा बाबं ूपोखरतो. त्याला सहजच आत मोठी पोकळी िमळते. 

 

 
 

आ० ९·६ भुगंा. 
 
मंुगी, मंुगळा. िपपीिलका. िपपील Ants. 

हे कीटक मोठे उ ोगी आिण संघजीवी हणून िस  आहेत. गूळ साखर आिण इतर गोड पदाथर्, 
याचंी त्यानंा फार आवड असते. कधी कधी िशजवले या आिण िबनिशजवले या धान्यावरही मंुग्या ह ा 
करतात. त्या जमीन कोरून आप या व तीकरता घरे तयार करतात. त्यात त्या आपली अंडी-िपली आिण 
अ ही यव थेने लावनू ठेवतात. त्या इतर कीटकाचंी शव ेखातात, ती मोठी असली हणजे आप या 
घर ात नेऊन ठेवतात. अ  धंुडाळून काढतात. एका ाला सापडले हणजे इतरानंा वदीर् देतात. सवर्जण 
िमळून खातात िंकवा संगर्ही टाकतात. नव े न िमळेल ते हा संगर्हातले खातात. संकटात एकमेकानंा 
साहा य करतात. 

 

 
 

आ० ९·७ मंुगळा. 
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कुटंुब  

सामान्यतः दृ ीस पडणाऱ्या मंुग्या नर नसतात आिण मा ाही नसतात. त्या केवळ मजूर असतात. 
अंडी िपली वाढवणे आिण साभंाळणे ही कामेही मजूरच करतात. मादी केवळ अंडी घालते आिण नर केवळ 
मादीची संगत करतो. मजूरानंा पखं नसतात. नर व मादी यानंा चार चार पंख असतात. उका ाची हवा 
पडली हणजे नरमादी घराबाहेर पडून उंच भराऱ्या मारतात. ते हा त्याचंी संगत घडते. नंतर दोघेही 
जिमनीवर उतरतात. नर लवकरच मरून जातात. मा ा आपले पंख टाकून देतात आिण इकडे ितकडे 
िंहडून घर करण्याला सोयीची जागा ठरिवतात. त्येक मादी वगेवेगळे घर करते. थम मादी घर करते 
त्यात एकादीच लहानशी कोठडी करते. त्यात ती थोडीशी अंडी घालते. अं ातून िपलव,े अ या 
िनघतात, त्यानंा पाय नसतात. अथार्  त्यानंा चालता येत नाही. मादी आप या त डातून ाव काढून त्या 
िपलवानंा भरवते. मादीने पखं टाकले अस यामुळे पंख हालवण्याचे मासं िनरुपयोगी झालेले असते. ते 
आता झडून जाते. त्याच अ ावर मादी जगते. आिण िपलवानंा जगवते. या िपलवाचें कोश होऊन त्यातून 
मजूरमंुग्या िनघतात. ही मजुराचंी पिहली तुकडी बरीच बारीक असते. पण िवशषे चलाख असते. या 
मजूरमंुग्या इत तः िंहडून अ  िमळवनू आणतात, मादीला खायला घालतात. आिण ती जी आणखी अंडी 
घालते त्याचें संवधर्न करतात. अशा रीतीने नवी वसाहत सुरू होते. ितच्यात नरमा ा उत्प  होतात. त्या 
संगतीसाठी बाहेर पडतात. त्यात या काही आप या जुन्या घरी परततात. पण काही नवी घरे करतात. 

 

 
 

आ० ९·८ मंुग्या. नर, कामकरी व मादी. 
 

थलांतर 
पु कळ वळेा मंुग्या त डात पाढंरे गोलसर पदाथर् घेऊन चालले या आढळतात. ते पदाथर् त्याचंी 

अंडी असा साधारण समज आहे. परंतु बहुधा ते त्याचं्या िपलवानंी बनवलेले कोश असतात. त्यात त्याचंी 
पीलुके असतात. त्याचं्यात पुढे ौढ मंुग्या हावयाचा असतात. पिह या घरावर काही संकट येण्याचा संशय 
आला की मंुग्या दुसरी जागा घराकरता िनवडून तेथे घरटी कोरून आप या अं ािपलाचें आिण खा ाचेही 
थलातंर करतात. हवा तापली हणजे त्या अं ािपलाना अिधक खोलात गारवा असतो ितकडे 
हालवतात. गारवा फार झाला तर तेथून पुनः त्यानंा वरच्या मज यात आणतात.  

 
मंुगीच्या उदराच्या माग या टोकाला नागंी असते. ितच्या शजेारी एक गाठ असते. ितच्यातून अ ल 

वते ते नागंीने केले या जखमेत जाते. त्यामुळे आग होते. ही आग शमिवण्यास पापडखाराचे पाणी, 
सो ाचे पाणी िंकवा अमोद पाणी, याचंा उपयोग होतो. 

 
मंुग्यांच्या िभ  जाती. 

मंुगी आिण मंुगळा हा भेद केवळ आकारावरून केलेला आहे. तत्त्वतः त्यात  भेद नाही. मंुग्यात तशा 
मंुग यातही अनेक जाती आहेत. धावऱ्या का या मंुग्या आिण चावऱ्या िंपग्या मंुग्या वारंवार आढळतात. 
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याखेरीज ताबं ा काडमंुग्या हणून िस  आहेत. त्या झाडाची वाळलेली पाने एकाला एक गुंतवनू घरे 
तयार करतात. ही गुंतवणूक करण्याकरता त्या आप या वतःच्याच पीलुकाचंा उपयोग करतात. िपलवाचंी 
वाढ संपते ते हा ती कोश तयार करण्याकरता धागे काढतात. याचवळेी त्या िपलवाचं्या दाया त्यानंा दोन 
पानाचं्या काठामध्ये धरतात. येणेकरून दोन पाने गुंतवली जातात. 

 
काही मंुग्या पाने गोळा करून आप या घर ात नेतात. तेथे ओलसर हवा असते. पानावर बुरशी 

उगवते. ती खाऊन त्या आपली उपजीिवका करतात. 
 
काही मंुग्या आप या मजुरापैंकी काहींना आप या पोटात मध साठवायला सागंतात. ते मजूर जणू 

मधाच्या बुद याच होऊन जातात. त्याचंी पोटे इतकी ताणतात की त्यानंा वतः हालचाल करता येत नाही. 
दुसऱ्याने आणलेला मध िपणे आिण दुसरा मागेल ते हा तोच त्यानंा ओकून देणे एवढेच त्याचें काम राहते. 

 
काही मंुग्या अशा आहेत की त्या परजातीच्या मंुग्याचं्या घरावर दरोडा घालून त्यातील िपलवे 

उचलून आणून आप या घरात वाढवतात. या िपलवाचं्या ौढ मंुग्या झा यावर त्या गुलामा माणे 
द कधारी िनमूटपणे काम करतात. 

 
एका जातीची मंुगीमादी राक्षसी वृ ीची असते. ती गभार्र झा यावर दुसऱ्या जातीच्या मंुगीघरात 

िशरते. ती तेथील मादीच्या पाठीवर बसते. आिण तीन चार िदवसात ितचा िशरच्छेद करते. एव ा वळेात 
राक्षसीच्या अंगाला बळी गेले या माशीचा वास लागलेला असतो. झाले अतःपर ती राक्षसी त्या घराची 
धनीण बनते. घरातील कीटक ितलाच वकीय मानू लागतात. या माणे ती राक्षसी दुसऱ्या जातीचे मजूर 
िमळवते इतकेच न हे तर सबधं घरच बळकावनू बसते. 

 
आणखी एका जातीच्या मंुग्या एव ा जबरद त असतात की मोठा या ाण्यानंा देखील त्याचं्यापुढे 

हार खावी लागते. झुरळे नाकतोडेच काय पण कुतर्ी माजंरे देखील त्या मारून खातात. त्याचंा ह ा 
चुकिवण्याचा एकच उपाय आहे. तो हणजे आग पेटवणे. आग दुरून समजून येऊन त्या दूर िनघून जातात. 

 
गंधोली. कबरे. Figwasp Blastophaga. 

उंबरामध्ये नेहमी बारीक कीटक आढळतात. त्यानंा गंधोली िंकवा कबरे हणतात. या कीटकाचं्या 
मा ानंा गािंधलमाशी िंकवा मधमाशी माणे चार चार पातळ पखं असतात, नरानंा नसतात. उंबरात याचें 
अि तत्व, ती फळे िपकण्यास अव य आहे. मादी गंधोळी अंडी घालण्याकरता उंबरात िशरते. ती बाहेर येते 
ते हा ितच्या अंगाला अंजीरफुलाचें पराग िचकटतात. त्या परागासह ती दुसऱ्या फुलात जाते ते हा ते 
पराग, िनदान त्यातले पु कळसे पराग, मादी–फुलाचं्या माथ्याला िचकटतात. असे झाले तरच उंबर 
िपकते.  

 
उंबरात दोन कारची मादी फुले असतात. आखूड श ाची आिण लाबं श ाची. त्यापैंकी आखूड 

श ाच्या फुलाच्या तळच्या को ात गंधोली आपले अंडे घालते. तेथे ितच्या अ या तयार होतात. त्या 
तेथील अ  खाऊन वाढतात आिण पखं फुट यावर बाहेर येतात. तोवर ते उंबर िपकलेले असते. तेथून 
िनघून न या गंधो या न या ताज्या िहर या, उंबरात िशरतात.  
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आ० ९·९ गंधोली. 
 
भारतात ज्या अंिजराची लागवड झालेली आहे त्यात, िनदान महारा टर्ात तरी जी झाडे आहेत 

त्यात, पराग धारण करणारी फुलेच नसतात. ती सवर् मादीफुलेच असतात. त्यात गधंो या जात नाहीत तरी 
त्यात बीजधारणा होते. 

 
तुकर् थानातील मनार् येथील अंजीर िस  आहेत. ते तेथून पूवकडे शदेीडश ेमलै अंतरावरील 

भमूीत िपकतात. तेथील अंिजरात नर झाड आिण मादी झाड ही वगेवगेळी असतात. अमेिरकेतील 
कॅिलफोिर्नया ातंात मनार् येथील अंिजराची नर व मादी अशा दोनही कारची झाडे १८९० च्या सुमारास 
उदमी लोकानंी नेली. तेथे ती चागंली रुजली. परंतु त्यानंा येणारी फळे क ी राहू लागली. १८९८, १८९९ 
मध्ये मु ाम गंधो या नेऊन कॅिलफोिर्नयाच्या अंजीरबागात सोडण्यात आ या. त्यासाठी गधंो यासह नर 
अंजीरच पाठिवले होते. त्यावळेी न या जागी अंजीर तयार झालेल पण क े होते. लवकरच ते िपकले. 
यापूवीर् १८९० तच कबऱ्यासह अंजीर ितकडे नेलेले होते. पण त्यावळेी अंजीर तयार होईपयत कीटक तेथे 
रािहले नसावे, कारण अंजीर िपकले नाहीत, क े रािहले. या बाबतीत िविश  जातींच्या फळानंा 
िपकण्याकरता िविश  जातीच्याच कीटकानंी परागाचे संकर्मण करणे वाभािवक ि थतीत अव य असते, 
असे िस  झाले. पु कळ फुलातले पराग योग्य थळी जाण्यास मधमाशाचंी मध्य थी उपयोगी असते असे 
अलीकडे िस  झाले आहे. हणूनच ह ी शतेकरी फळाचं्या समृ ीकरता मधमाशा पाळण्याचा खटाटोप 
करू लागले आहेत. 

 
मोहरी करवती माशी Mustard sawfly 

ही एक चार पखंाचंी माशी असते. िहच्या पायाला करवतीला असतात तसे दाते असतात. िहच्या 
अंगावर काळे व नािंरगी िठपके असतात. मादी पानाच्या आत अंडी घालते. सुमारे आठ िदवसात त्यातून 
अ या िनघतात. त्या सकाळसंध्याकाळ पाने खातात. त्या सुमारे १८ mm. लाबं होतात. ध ा लागताच त्या 
आपले अंग गुंडाळून घेऊन भईुवर पडतात. एका पधंरव ात त्याचंी वाढ पूणर् होऊन त्या भईुवर उतरतात, 
आिण मातीत कोश करतात. 

 
उपसंहार 
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या करणात जे कीटक सािंगतले त्यापकी मधमाशा आिण मंुग्या याचं्या अंगचे गुण आ यर्कारक 
आहेत. यात शकंा नाही. दोघाचंीही उ ोगशीलता अ तीम आहे. काही गंर्थकाराचें मत तर असे आहे की, 
या दोन गुणानंी हे कीटक मानवापेक्षाही े  आहेत. कमर्-कुशलतेमध्ये मधमाशीला तोड नाही. आिण 
समाज-भक्तीत मंुगीला तोड नाही. त्यानंा असे वाटते की, मानवजात आज िवचारसामथ्यार्ने जरी े  
असली तरी कालातंराने मानवाच्या मदूखेरीज इतर अवयवाचंा ऱ्हास होईल आिण मानवी ाणी अितदुबर्ल 
होऊन नाहीसा होईल! मंुग्या मातर् अंत्यत भावी होऊन आप या समाजिन  गुणानंी सवार्वर मात करून 
िचरंजीव होऊन राहतील. ‘िपपीलाधीनं खलु इदं जग  ।’ असे होईल!! 

 

 
 

आ० ९·१० मोहरी करवती माशी. 
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करण १० 

 
भंुगोरे आिण काजवे 

 
भुंगोरा. Beetle 

कीटकासंंबंधी आिण संिधशाख ाण्यासंबंधीही हे शवेटचे करण आहे. यात मुख्यतः भुगंोऱ्याचंा 
िवचार करावयाचा आहे. या कीटकानंा चार पखं असतात. त्यापैंकी पुढचे दोन कडक असून उडते वळेी 
वक्षोभागाच्या काटकोनात डा या उज या बाजूला ि थर राहतात. भुगंोरा बसला असताना हे पखं पाठीवर 
मध्यरेषेत जुळते राहतात. बसतेवळेी मागले पखं कडक पखंाचं्या खाली दडतात. काही भुगंोऱ्यानंा मागले 
पखं नसतातही, पण पुढले असतात. ते सािंगतले तसेच असतात. भुगंोरा हा श द एका ाच जातीला 
लावतात. आणखी काहींनाही तो लावणे योग्य होणार आहे. तो कोणत्या धोरणाने ते आताच सािंगतले. 
एका मो ा भुगंोऱ्याला ग ा भुगंा हणतात. त्याऐवजी ग ा भुगंोरा असे हणणे योग्य आहे. कारण 
उघडच आहे की मागील करणात भुगंा सािंगतला त्याच्यापेक्षा हा िनराळा आहे. भुगंोऱ्याला अंडे िपलव 
पीलुक ौढ अशा अव था असतात. सामान्य यवहारात फक्त ौढाचाच उ ेख येतो ती गो  िनराळी. 
बहुतेक भुगंोरे शतेीत या िंकवा वनात या झाडानंा, घरात या धान्याला िंकवा लाकूडफा ाला अपाय 
करणारे आहेत. तथािप िचतर्ागं भुगंोरा हणून ज्यानंा हटले आहे ते भुगंोरे उपदर्वी कीटकानंा खाणारे 
आहेत, त्यामुळे ते माणसाचे उपकत ठरतात.  

 
धनुभुगोरा. Pulse beetle 

हा कीटक सामान्यतः कडधान्य गर्ासणारा आहे. सबंध धान्या माणे डाळीलाही हा गर्ासतो, पण 
फक्त चण्याच्या. इतर डाळींना हा सहसा गर्ासत नाही. कधी कधी याची अंडी ओ या शगातच घातलेली 
आढळतात. अळी उत्प  होते ती दाण्यात िशरून आत या आत वाढते, पीलुकाव थेनंतर भुगंोरा बाहेर 
पडते. भुगंोऱ्याची लाबंी ८ mm. असते. रंग गडद िंपगा असून त्यात पाठीच्या मध्यरेषेत दोन पाढंरे िठपके 
असतात. मादी शपे ास अंडी घालू शकते. अं ाचें आयु य ४, ५ िदवस, अळीचे १५–२० िदवस, पीलुकाचे 
७–८ िदवस आिण ौढाचे मिहना पधंरा िदवस असते. 

 

 
 

आ० १०·१ धनुभगुोरा. 
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स डे Rice weevil. 
हा भुगंोरा ४ mm. लाबं असतो. याचा रंग ताबुंस िंपगा िंकवा िंपगट काळा असतो. याचे त ड बरेच 

पुढे िनघालेले असते. हणून याला स डा हणतात. पंखावर ताबुंस िंकवा िपवळस िठपके असतात. हा 
कीटक उडू शकतो. याच्या अ यानंा पाय नसतात. त्या पाढंऱ्या असतात. त्याचे डोके मातर् िपवळस िंपगे 
असते. हा नेहमी तादुंळाच्या िंकवा इतर एकदिलक धान्याच्या दाण्याच्या आत आढळतो. िपलवसुे ा दाणेच 
खातात. त्यात या त्यात अ या अिधक नास करतात. मादी दाण्याला एक बारीक भोक पाडून आत अंडे 
घालते आिण ते भोक आप या िचकट ावाने बदं करते. ती अशी तीन–चारश ेअंडी घालू शकते. चार आठ 
िदवसात त्या अं ातून अ या िनघतात. अळी सुमारे मिहनाभर दाण्यात राहून दाणा पोखरून खाते. नंतर 
ती पीलुक होऊन बसते. त्यापासून चार आठ िदवसात भुगंोरा तयार होतो. त्याचे आयु य चार पाच मिहने 
असते. 

 

 
 

आ० १०·२ स डा भुगंोरा. 
 

टोके Gratuaryweevil. 
हे भुगंोरे स ापेक्षा बरा अिधक लाबं असतात. त्याचंा रंग िंपगा असतो. त्याचें पखं िचकटलेले 

असतात त्यामुळे त्यानंा उडता येत नाही. बाकी सवर् वतर्न स ासारखेच असते. 
 

 
 

आ० १०·३ टोका भुगंोरा. 
 

छोटा धानावेधक कीटक Lesser grain borer. 
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हा भुगंोरा २, ३ mm. िंकवा त्यापेक्षा कमी लाबंीचा असतो. हा काळा िंकवा काळसर िंपगा असतो. 
याचे डोके उराच्या काटकोनात खाली त ड करून राहते. याच्या अ या दाण्याच्या आतच राहतात असे 
नाही, बाहेर देखील राहतात. अळीचे डोके मळकट रंगाचे असते, त्याजवर छोटे छोटे केस असतात. हा 
भुगंोरा धान्याचा अगदी चुरा करून टाकतो. मादी अंडी घालते ती धान्यात, बारदानावर िंकवा िंभतीवर 
देखील असतात. अळीचे आयु य दीड मिहना आिण पीलुकाचे आठ िदवस आिण ौढ भुगंोऱ्याचे १० 
मिहन्यापयत असते. तो दोन दोन मिहने अ ावाचून राहू शकतो. 

 

 
 

आ० १०·४ छोटा धानावधेक. 
 

खापर भुंगोरा. पोरिकडा Khapra beetle. 
हा भुगंोरा २ ते ३ mm. लाबं असून िंपगा असतो. मादीपेक्षा नर लहान असतो. िपलवाचा रंग िफका 

िंपगा असतो. त्याच्या अंगावर ताबुंस िंपगे केस असतात. शवेटी त्याचे एक जाडसे शपूेट बनलेले असते. 
याचा उपदर्व िवशषेतः ग हाला आिण सामान्यतः सवर्च धान्याला होतो. इतर भागापेक्षा धान्याचा अंकुर 
त्याच्या िवशषे भ य थानी पडतो. अं ाचे आयु य ८–१५ िदवस, अळीचे दोन मिहने, पीलुकाचे १५ िदवस, 
आिण भुगंोऱ्याचे एकादा मिहनाभर असते. िवशषे िबकट पिरि थतीत िपलवे कोठाराच्या िंभतीच्या 
िचराफटीत चार वषपयत िजवतं रािह याचे पाहण्यात आले आहे. 

 
तांबेर भुंगोरा Rust-red flour-beetle 

िपठाच्या िगरण्यात िवपुलतेने आढळणारा हा भुगंोरा आहे. हा फार करून अखंड दाण्यास धका 
लावीत नाही. दाण्याचे तुकडे िंकवा पीलव खातो. पण ते न िमळेल तर अखंड दाण्यावरसु ा ह ा करतो. 
ते हा तो त्यातला अंकुरच थम खातो. तादूंळ बहुधा मोडके असतात. त्याचंी नाके मोडलेली असतात. 
त्यामुळे ते या भुगंोऱ्याला आवडतात. याचा रंग ताबुंस िंपगा असून लाबंी ३ mm. असते. अळी िपवळस 
रंगाची असते. मादी िपठातच अंडी घालते. आयु य अं ाचे १२ िदवस, िपलवाचे दीड ते तीन मिहने, 
पीलुकाचे ८ िदवस आिण ौढ भुगंोऱ्याचे सहा मिहने असते. भुगंोरा खाण्यावाचून दोन मिहने राहू शकतो. 
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आ० १०·५ ताबेंर भुगंोरा. 
 
करवत्या धान्य भुंगोरा Saw-toothed grain beetle. 

हा भुगंोरा २, ३ mm. लाबं आिण चपटा िंचचोळा िंपग्या रंगाचा असतो. उराच्या डा या उज या 
बाजूला करवती कंगोरे असतात. हा मदैाि य आहे. याची अळी मै ात असते. भुगंोरा धान्याच्या चुऱ्यावर 
देखील ह ा करतो. मादी अ ाच्या िजनसात िंकवा िंभतीच्या िचराफटीत अंडी घालते. याचे आयु य अंडे ४ 
िदवस, अळी १५ िदवस, पीलुक १५ िदवस, भुगंोरा १० मिहने असे असते; पण पिरि थती असेल त्या माणे 
दु पट चौपट वाढू शकते. 

 

 
 

आ० १०·६ करवत्या धान्य भुगंोरा. 
 



 

अनुकर्मिणका 
 

लांबडोक िप ा भुंगोरा. Longheaded flour beetle. 
हा भुगंोरा ३ mm. लाबं असून िफका िंपगा असतो. अळी िपवळस असून ितचे पाय आिण डोके मातर् 

काळे असते. याला पीठ आिण धान्याचा चुरा आवडतो. याचे आयु य, अंडे ६ िदवस, अळी दीड मिहना, 
पीलुक ८ िदवस, ौढ भुगंोरा सुमारे मिहनाभर, असे असते. 

 
चपटा धान्य भुंगोरा Flat grain beetle. 

हा भुगंोरा ६ mm. लाबं असून याच्या चाचपण्या ४ mm. लाबं असतात. याचा रंग ताबुंस िंपगा 
असतो. अळी िपवळस असून ितचे डोके ताबुंस िंपगे असते. शपेटाकडे काटे असतात. याला पीठ िंकवा 
धान्याचा चुरा आवडतो. हा अखंड धान्यावर सहसा जात नाही. अळीला ग हाचा अंकुर िवशषे आवडतो. 
फुट या तुटले या, खराब झाले या धान्यावर याचा िवशषे ह ा होतो. याची एकंदर िपढी दोन मिहन्याची 
असते. 

 
उड ा भुंगोरा Flea beetle. 

नावा माणे हा भुगंोरा उडदाच्या डाळीएवढा असतो. याचा रंग िंपगा असतो. पाठीवर डावी 
उजवीकडे तीन तीन काळे िठपके असतात. अळीचा रंग मळका असून तीही लाबंीला उडदा एवढीच असते. 
ती बहुधा भईुमध्ये रहाते. मादी दर्ाक्षवलेीच्या साली खाली अंडी घालते. िपलवे ५–६ िदवसात िनघतात. ती 
लगोलग खाली भईुवर पडतात. तेथे ती वलेीच्या मुळानंा गर्ासतात. मिहना दीड मिहना गे यावर िपलवे 
मातीची घरकुले करून त्यात पीलुके बनतात. त्यानंतर आठ िदवसानंी त्यातून भुगंोरे बाहेर येतात. भुगंोरे 
दर्ाक्षवलेीचे कोवळे क ब खातात. ते चागंली तयार झालेली पाने खातात. ते त्या पानानंा भोके पाडतात. 
एकंदरीत त्याचें आयु य नऊ ते बारा मिहने असते. 

 

 
 

आ० १०·७ उड ा भुगंोरा. 
 
ग ा भुंगोरा Rhino–beetle. 

हा भुगंोरा ३६ mm. लाबं असतो. आिण १८ mm. रंुद असतो. तो चागंला टपोरा िदसतो. त्याचे 
मुखावयव िंशगासारखे िदसतात. एकंदर देखा यावरून त्याला ग ा भुगंोरा असे नाव िमळाले आहे. अळी 
चागंली ८-१० cm लाबं होते. ती िवसावा घेताना पोटाकडे गुंडाळून राहते. जवळपासच्या खतात अंडी 
घालते. त्यातून १०-१२ िदवसात अ या िनघतात. त्या तेथेच ४-५ मिहन्यानी पीलुके बनतात. नंतर एका ा 



 

अनुकर्मिणका 
 

मिहन्याने त्यातून भुगंोरे िनघतात. ते नारळीच्या झाडाला गर्ासतात. ते कोव या क बाला भोके पाडून 
अपिरमीत हानी करतात. भुगंोऱ्याचा रंग काळा असतो. 

 

 
 

आ० १०·८ गडा भुगंोरा. 
 
िव फोट भुंगोरा. िंहगा बाळी Blister beetle. 

हा भुगंोरा अंगाला घासटला गेला तर त्या जागी फोड येतो. हणून याला िव फोट भुगंोरा हटले 
आहे. हा िंचचोळा असतो. याची लाबंी २५-३० mm. असते. याचा रंग काळा असतो. पण पखंावर िपवळस 
िंपगे प े  असतात. अशीच दुसरी जात आहे. त्या जातीच्या भुगंोऱ्याचा रंग िंपगा िंकवा िहरवस िनळा असतो. 
याचा आकार अमळ लहान असतो आिण पखंाची जाडी जरा कमी असते. हे भुगंोरे फुलातले पराग खातात 
आिण पाक याही खातात. मादी भईुत अंडी घालते. याचं्या क या जवळपास असले या नाकतो ाचं्या 
अं ावर ताव मारतात. हणून िपकास उपकारक होतात. बालपणी उपकारक असलेले हे कीटक ौढपणी 
मातर् अपकारक बनतात. 

 

 
 

आ० १०·९ िव फोट भुगंोरा. 
 

िनळे भात भुंगोरे Paddy blue beetle. 



 

अनुकर्मिणका 
 

हे भुगंोरे िनळे असतात. याचंी लाबंी सुमारे ६ mm. असते. अ याचंा रंग िपवळस असतो. मादी 
भाताच्या पानावर अंडी घालते. अ या भाताच्या पानाच्या वरच्या पृ ावर चरतात. त्यामुळे पानावर चरे 
उमटतात. सरते शवेटी पान िफके पडून वाळून जाते. पीक िनघा यावर मा ा शजेारच्या तणात अंडी ठेवीत 
असतील िंकवा तशाच दीघर् िनदर्ा घेत असतील, असा तकर्  आहे. 

 

 
 

आ० १०·१० िनळा भात भुगंोरा. 
 

करपा भुंगोरा. भातावरील िह पा. Rice hispa. 
हा भुगंोरा ४ mm. लाबंीचा गडद िनळा िंकवा काळा असतो. अ या अगदी बारीक िपव या रंगाच्या 

असतात. बहुधा भाताच्या िपकाला फूल धरण्यापूवीर् श ाजवळच्या पानावर मादी अंडी घालते. अ या 
पानातील िहरव ेदर् य खाऊन वाढतात. पूणर् वाढ झा यावर पोखरून काढले या पानातील बोग ातच त्या 
कोश करतात. कोशातून भुगंोरे िनघा यावर मा ा पुनः त्याच िपकातील पानावर अंडी घालतात. पीक 
िनघा यावर त्या बहुधा शजेारच्या तणात अंडी घालीत असा यात. 

 

 
 

आ० १०·११ करपा भुगंोरा. 
 



 

अनुकर्मिणका 
 

रताळस डा भुंगोरा. Sweet potato weevil. 
हे भुगंोरे पोरिक ासारखे लाबंट असतात. लाबंी सुमारे १८ mm. असते. यानंा पखं मुळीच 

नसतात हा िवशषे आहे. डोक्याचा भाग िंपगा असतो, बाकी अंग काळे असते. अ या िपवळस रंगाच्या 
असतात. या अ या रता याच्या खोडात आिण कंदातही िशरतात. खोडावर िंकवा कंदावर डाग पडतात 
त्यावरून त्याचें अि तत्व कळून येते. खोड व कंद यावरच मादी अंडी घालते. ती ५–६ िदवसात िपकतात. 
१५-२० िदवसात अ याचंी वाढ संपते. आत या आत त्या कोश करतात. सुमारे ७ िदवसात भुगंोरे तयार 
होतात. 

 

 
 

आ० १०·१२ रताळस डा भुगंोरा. 
 
काळा भोपळभुंगोरा आिण तांबडा भोपळभंुगोरा. Pumpkin beetles. 

हे भुगंोरे काही काळे काही ताबंडे असतात. त्याचंी लाबंी सुमारे ८ mm.  असते. अ या िपवळस 
असतात. त्याचंी डोकी िंपगट असतात. त्या मातर् २४ mm. पयत लाबं असतात. भुगंोरमादी भईुत अंडी 
घालते. १०–१५ िदवसात अ या िनघतात. त्या मुळखं ा खाऊन वाढतात. १५–२० िदवसात त्याचंी वाढ 
पुरी होते. त्या कोश करतात. त्यातून भुगंोरे िनघतात. िपढी सुमारे दोन मिहन्यात पुरी होते. िहवा यात 
बहुधा कोशात असताना ते महािनदर्ा घेतात. ती सहज दोन मिहने चालते. 

 

 
 

आ० १०·१३ भोपळ भुगंोरा ताबंडा व काळा. 
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िभरूड Mango stem borer. 
हा भुगंोरा आं याच्या झाडाचा सत्यनाश करणारा हणून िस  आहे. याचा रंग िंपगट िपवळा 

असतो. याची लाबंी ५० mm. भरते. याच्या वक्षोभागावर अरुण रंगाचे प े  असतात. याची मादी झाडाची 
िढली झालेली िंकवा िचरटलेली साल शोधून काढते. िढ या सालीखाली िंकवा सालीच्या िचरणीत एकेक 
वगेवगेळे अंडे ठेवते. ८ ते १५ िदवसात त्यातून अळी िनघते. ितचे डोके मातर् काळे असते. ती आत जाऊन 
खोड पोखरते. पु कळ अ या िमळून मोठे झाडसु ा पोकळ करून टाकतात. त्यामुळे ते मरून जाते. 
अळीची वाढ ४–६ मिहने चालू असते. तेव ात हा पिरणाम होऊ शकतो. खोडाचे भसुकट भईुवर पडलेले 
िदसते आिण खोडास भोके पडलेलीही िदसतात. त्यावरून अ यानंी ते गर्ासले गेले आहे हे कळून येते. 
अळी चागंली १०० mm. लाबं आिण १६ mm. जाड होऊन नंतर खोडात पडले या िबळातच कोश करते. 
त्यातून ४–६ मिहन्यानंी भुगंोरे िनपजतात. एकूण िभरूडाच्या आयु याची रहाटी सुमारे बारा मिहन्याचंी 
असते. 

 

 
 

आ० १०·१४ िभरूड. 
 

िभरूड आं याखेरीज उंबर रबर फणस या झाडानंाही गर्ासतो. 
 

तांबड माडभुंगोरा. Red-palm weevil. 
हा एक मोठा भुगंोरा असतो. याची लाबंी २५ mm. आिण रंुदी १२ mm. असते. याचा रंग ताबुंस 

िंपगा असतो. याचा िशरोभाग लाबंट असतो. अळी िपवळस आिण ल  असते. या खोडावरील िचरात िंकवा 
भोकात असतात. बहुधा ही भोके ग ा भुगंोऱ्यानंी केलेली असतात. अ या माडाचे खोड पोखरून आतच 
कोश करतात. नंतर भुगंोरे बाहेर येतात. 
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आ० १०·१५ ताबंड माड भुगंोरा. 
 

िठपक्या भुंगोरा Epilachna beetle. 
हे भुगंोरे गोलसर असतात. लाबंी सुमारे १२ mm. असते. रंग िफका िंपगा असून त्यात िठपके 

असतात. एव ा आकाराच्या दोन जाती आहेत. एकीत िठपके २८ असतात तर दुसरीत िठपके ८ 
असतात. अ याचंा रंग िपवळस असतो. भुगंोरे आिण त्याचं्या अ या बटाटे, वागंी, कालीर्, रानकाकडी 
इत्यादींची पाने खातात. मुख्यतः ते िहरव ेदर् यच खातात. कोशही पानावरच करतात. ते अधर्गोल असतात. 
िपके संप यावर ही कीड रानटी झाडावर राहात असली पािहजे. िचतर्ागं भुगंोरे हणून जे आहेत त्यात या 
दोन जाती असून उपदर्वी आहेत. 

 

 
 

आ० १०·१६ िठपकी भुगंोरा. 
 

िचतर्ांग भुंगोरा. Ladybird beetle. 



 

अनुकर्मिणका 
 

काही भुगंोऱ्यानंा िचतर्िविचतर् रंग असतात. त्यावरून त्यानंा हे नाव िदले आहे. त्याचं्या अनेक जाती 
आहेत. त्यात या एका जातीच्या भुगंोऱ्याचा आकार आिण आकृतीही वाटाण्याच्या डाळीसारखी असते. रंग 
ताबं ात सहा काळे िठपके, असा असतो. मादी आपली अंडी, मावा या नावाचे ढेकूण ज्या झाडावर 
असतात त्या झाडावर िचकटवनू ठेवते. अ या अं ाबाहेर पड याबरोबर मा याच्या पाठीस लागून त्याचंा 
फ ा उडवतात. िचतर्ागं भुगंोऱ्याच्या िचतर्िविचतर् रंगामुळे पक्षी त्याचं्या वाटेस जात नाहीत. त्यामुळे ते वतः 
सरिक्षत राहून आपली उपजीिवका करू शकतात. ऑ टर्ेिलयात शतेीला मा याचा उपदर्व होत असे. तो 
घालवण्याकरता िचतर्ागं भुगंोरे अमेिरकेतून नेऊन तेथे सोडण्यात आले. ते हा उपदर्व बराच कमी झाला. 
असाच योग दिक्षण भारतातही यश वी झालेला आहे. 

 

 
 

आ० १०·१७ िचतर्ागं भुगंोरा. 
 

काजवा. ख ोत. Firefly beetle. 
पावसा याच्या िदवसात अंधाऱ्या रातर्ी कधी कधी झाडावर िंकवा आसपास िहरवस काश देणाऱ्या 

िठणग्या लुकलुकताना िदसतात. याच िदवसात जिमनीवर, िंभतीवर िंकवा झाडावर चालणारे िबनपंखाचे 
का या िन या रंगाचे अळीरूपाचे िकडे िदसतात. त्याचं्याही माग या टोकाशी खालच्या अंगाला िहर या 
काशी फुणग्या िदसतात. हा कीटक िनरुपदर्वी असतो. त्याला धरून एका ा बाटलीत ठेवणे सहज शक्य 
आहे. असे दहा पाच कीटक एका बाटलीत ठेवले तर त्याचं्या काशात नाण्यावरची अक्षरे वाचता येतात. 
या िठणग्यातून काशाचा ओघ िनघतो तो अखंड नसतो, खंिडत असतो. पण पु कळ सखंड ओघाचंा िमळून 
एक अखंड ओघ िमळणे शक्य असते. काही वन्य लोक अशा कीटकाचंा उपयोग रातर्ीच्या वळेी अलंकार 
हणून करतात. िबनपंखाचा कीटक ही काज याची मादी असते, पंखवाला नर असतो. त्याचं्या लुकलुक 
काशाने ते एकमेकानंा ओळखतात. इतर िद याचं्या काशाबरोबर उ णता बाहेर पडत असते. पण या 
िजवतं िद यातून हणण्याजोगी उ णता िनघत नाही. काजव ेही काशाची िनिर्मती पािहजे ते हा थाबंव ू
शकतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० १०·१८ काजवा. 
 
काज याचा आकार १२ mm. िंकवा िंकिच  अिधक असतो. काजवा एक भुगंोऱ्यासारखा कीटक 

आहे. याला चार पखं असतात. हा बसला असताना दोन पखंाच्या खाली आणखी दोन पखं झाकलेले 
राहतात. काजवी एका ा िबळात अंडी घालते. तेथे अ या उत्प  होतात. त्या कोश करतात. त्यापैंकी 
काहीतून काजवा, काहीतून काजवी िनपजते. काजव ेपरदेशातही आहेत. पण त्याचं्या जाती िनरिनरा या 
आहेत. ि टनमध्ये जी जात आहे ितच्यात केवळ मादीलाच काश उत्प  करता येतो. नराला काश मुळीच 
उत्प  करता येत नाही असे नाही, पण तो अगदीच थोडा असतो. अमेिरकेत काजव ेआहेत त्यानंा दोनही 
बाजूला पायाचं्या वर िहर या िठणग्या देणाऱ्या अवयवाचंी रागं असते. िशवाय त्याचं्या डोक्यातून ताबंडा 
काश िनघत असतो. हे काशनसामथ्यर् नराला नसते. इटालीत काजव ेआहेत त्यात मा ा आिण नरही 
काश देतात, त्या काशाला सोनेरी छटा असते. 

 
उपसंहार 

चौथ्या करणापासून येथपयत अवघे सवाश ेकीटक सागंून झाले आहेत. एकंदर कीटक–जाती 
लक्षावधेी आहेत. त्यापैकी जे कीटक भारतात आढळतात आिण ज्याचंा अनुकूल िंकवा ितकूल पिरणाम 
मानवजातीवर त्यक्ष वा अ त्यक्षपणे झालेला आहे अशाचेंच वणर्न येथे केले आहे. याखेरीज िकतीतरी 
कीटक गवतात आिण झाडाझुडपात वावरणारे आहेत. त्यापैंकी पु कळाचंा संहार पिक्षमंडळी िनत्य करीत 
असतात. िकत्येक पशूही कीटकाचंा संहार करणारे आहेत. पुढे जी पशुप याचंी वणर्ने यावयाची आहेत 
त्यात संगोपा  या गो ींचा उ ेख येईल ितकडे ल य ाव.े टोळ व झुरळे याचंा उपयोग खा पेय हणून 
करणारे मानव आहेत आिण असा उपयोग पु कळ वाढिवला पािहजे असे हणणारे गंर्थकारही आहेत! 

 
 

  



 

अनुकर्मिणका 
 

 
करण ११ 

 
शंख, िंशपा इत्यादी 

 
पाण्यातले ाणी 

आतापयत आपण पु कळ कीटक पािहले. आता आपण काही वगे या वगार्तले ाणी पाहू. हा वगर् 
पाण्यात िंकवा पाण्याशजेारी राहणाऱ्या ाण्याचंा आहे. कीटकापैंकी काही कीटक बा याव थेत मातर् 
पाण्यात राहतात. ौढपणी ते भमूीवर झाडाझुडपात िंकवा पशुप यातं वावरतात. आता आप याला थमतः 
शखं व िंशपा याचंा पिरचय करून घ्यावयाचा आहे. कोरडे आिण िरकामे शखं आिण िंशपा थो ाबहुत 
वापरण्यात येतात; शखं पूजासािहत्यात पाणी भरून अध्यर् देण्याकरता आिण िंशप सैपाकघरात चमच्याच्या 
ऐवजी. ाचीनकाळी चमचे न हते ते हा िंशपच वापरीत. शखं रणवा  िंकवा मंगलवा  हणूनही वापरण्यात 
असे. शखं आिण िंशपा ही वा तिवक ाण्याचंी कवचे आहेत. जे ाणी ती कवचे धारण करतात ते मरून 
जाऊन त्याचें मऊ भाग नासून कुजून नाहीसे होऊन गे यावर ही कवचे मातर् िश क राहतात. आज या 
कवचाचा उपयोग थोडा रािहला आहे. तरी आत या ाण्याचं्या शरीराचा उपयोग होत आहेच. तो उपयोग 
माणसाचे खा य हणून. शखं आिण िंशपा याचं्या जोडीला कवडी हा एक िततकाच आिण तसाच उपयोगी 
पडणारा िज स आहे. कवडीतले ाणीदेखील पाण्यातच राहतात. 

 
कायतन. (अ ायतन) अ खंड Chiton. 

या नावाचा ाणी आहे. त्याच्या अंगावर कवच असते. त्याचे आठ खंड असतात. कवचाची घडण 
शखं िंशपा यासारखीच असते. आठ खंड एकमेकाशी जोडलेले असतात ते कौलारूच्या घरतीवर. साधं्यात 
कूस असते. ितजमुळे संगी आठी खंड िमळून सबधं गोल होतो; िंकवा संगी अधर्गोलही होतो. आतला 
ाणी हे कवच पाठीवर घेऊन वावरतो. पाय खाली असतात. ते बाहेर काढून त्याला पुढे पुढे सरकता येते. 
एकंदर शरीर लाबंट असते. एका टोकाशी त ड आिण दुसऱ्या टोकाशी गुद ार असते. याच्या अंगात चैतन 
गातर्ाचे एक वलय बनलेले असते. हणून यासारख्या ाण्यास ‘वलयचैतिनक’ असे वगर्नाम िदलेले आहे. 

 

 
 

आ० ११·१ दंतालीन. बा ागंी न अंतरंगी कायतन 
 

दन्तालीन Dentalium. 
या ाण्याचे कवच एखा ा पोकळ दातासारखे असते. त्याच्या आत ाणी राहतो. कवचाचे रंुदट 

अगर् खाली असते. तेथेच त्याचा पाय खाली येतो. याच अगर्ाशी त ड आिण गुद ही दोनही ारे असतात. 
याचे पाय शकूंसारखे असतात, हणून अशा ाण्यानंा शकुंपाद हणतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

िंशप. शुक्ता. कालव. Oyster. 
हा नदीकाठी िंकवा समुदर्काठी सापडणारा िज स आहे. दोन िंशपा िमळून एका िक ाचे कवच 

असते. वळेी हा िकडा या कवचात लपून राहतो, तर वळेी तो हळूच आपले पाय फटीतून बाहेर काढून 
हळूहळू चालतो. िंशपेच्या जाडी काठाला िबजागर साधंा असतो. त्याच्या समोर िकडा फट पाडू शकतो. या 
िक ाला अथार्तच हाड नसते. त्याचे पाऊल हवे ते हा नव ेतयार होते. िंकवा इतर भागात िजरून जाते. 
िंशपजाती पु कळ आहेत. काही जातींच्या िंशपा पैशा–एव ाच होतात. तर काही जातीच्या वावभर रंुद 
होतात. त्यात एखादे १० वषार्चे मूलसु ा लपू शकेल. िंशपिकडे अंडी घालतात. अं ातूंन बाहेर पड यावर 
िपले काही िदवस इकडे ितकडे पोहतात. नंतर ती पाण्याच्या तळाशी जातात. पु कळ िंशपिकडे खोल 
पाण्यात राहतात. काही भरती ओहोटीच्या रेषामध या टापूत असतात. ते वाळूत घुसून राहतात. िंशपशरीर 
हणजे एक मासाचा गोळा असतो. त्यात पाण्याच्या आयात-िनयार्तीच्या न या असून मध्यतंरी िग –
सनिदर्ये असतात. आप या िजभेला आपण िनरिनरा या आकृती देऊ शकतो त तच या गो याचेही 

असते. काही जातींच्या िंशपिक ानंा िडवच याने मोती उत्प  होतात. िडवचणाऱ्या कणाभोवती िक ाने 
बाधंलेले खिटका CaCO₃  खटकाबर्िनक दर् याचे कंुपण हणजेच मोती होय. िनसगर्तः जे मोती तयार 
होतात ते िंशपकीटाला गर्ासू पाहणाऱ्या एका िच पकृमीच्या िपलवाभोवती असतात. हे िपलव हाच 
िडवचणारा कण असतो. 

 

 
 

आ० ११·२ चालत्या िंशपा दोन, िमटलेली एक. 
 

शंख Conch 
हे एका ाण्याचे कवच असते. या ाण्याच्या पाठीवर शखं असतो. तो वािंशडासारखा िदसतो, 

हणून या ाण्याला ‘गोगलगाय’ हणतात. या ाण्याला िंशगासारखे िदसणारे अवयवही असतात. या 
अवयवानंी तो चाचपणी करतो. याला डोळे असतात पण पाय नसतात. हणून ‘गोगलगाय आिण पोटात 
पाय’ असे हणतात. संगी सबंध गोगलगाय शखंात लपून राहते. शखं हे ितचे घर असते. हे ाणी 
रातर्संचारी आहेत. िदवसा ते एखा ा आडोशामागे लपून राहतात. झाडाचा पाला, खोडे आिण लहान 
सहान कीटक, हे याचें खा  असते. हे सरपटत चालतात. त्या वळेी मागे चालीच्या जागी एका िचकट 
लाळेसारख्या ओलसर पदाथार्चा फराटा उमटतो. हे शखं ाणी खाऱ्या पाण्यात, िंकवा गो ा पाण्यात 
राहणारे, असे वगेवगे या जातीचे असतात. खाऱ्या पाण्यात राहणाऱ्यानंा आप या शखंरूपी घराला बदं 
करून टाकण्याजोगे झाकण असते. शीत देशात राहणारे शखंकीट िहमिनदर्ा घेतात ते हा आप या घराला 
लावण्याजोगे एक झाकण बनवतात. िनदर्ा संपिवताना ते झाकण िवरघळून टाकतात. काही शखं 
हरभऱ्याएवढे तर काही नारळाएवढे असतात. देवमूतीर्ला नान घालण्याचे पाणी साठिवण्याचे भाडें आिण 
एक वा , अशा दोन कामाकरता शखं उपयोगी हणून िस ी पावला आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० ११·३ शखंात गोगलगाय. गु त गोगलगाय, शखं. 
 

कवडी. कपदर्. Cawry. 
हे एका सागरी ाण्याचे कवच असून तूत शतकाच्या आरंभापयत नाणे हणून वापरले जात असे. 

अलंकार हणूनही त्याचा उपयोग करीत असत. कवडी ाणी बहुशः गोगलगाईसारखा असतो. कवचाबाहेर 
पण कवचाला िचकटून तो पसरतो ते हा कवचाच्या काठाशी दुमड घेऊन आ ाच्या जवळपास पोचतो. 
मधोमध आ ाशी थोडीशी फट मातर् राहते. इतरतर् कवडी झाकली जाते. कव ा लहान मो ा असतात. 
मोठी कवडी सबधं पशाएवढी असते. 

 

 
 

आ० ११·४ कव ा. पालथी व उताणी. 
 
नाट Pearly nautilus. 

या नावाचे एका समुदर् ाण्याचे चुनाळ घर सापडते. शखंाला तीन चार वढेे असतात, तर नाटाला 
एकादाच असतो. त्यात पु कळ आडवे क पे असतात. सवार्त मोठा क पा असतो त्यात हा ाणी राहतो. याचे 
अंग वाढत असते तसतसे घर अपुरे पडते. जुन्या लहान्या घराला जोडून हा नव ेअमळ मोठे घर बाधंतो. 
अशा रीतीने घराचंी वळीव रागं हा तयार करतो. ितलाच नाट हणतात. नाटकीटाचंा वभाव पु कळ अंशी 
शुक्तकीट िंकवा शखं–कीट याचं्यासारखा असतो. शखंकीट पोटाने चालतात तर हे ाणी डोक्याने 
चालतात. माखली आिण अ भजु हे ाणी असेच डोक्याने चालणारे आहेत. हणून यानंा शीषर्पाद 
हणतात. शािलगर्ाम हे यापैंकी होत. 

 

 
 

आ० ११·५ नाट 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
शािलगर्ाम Ammonite. 

या नावाचे खडे गंडकी नदीत सापडतात. आिण िहमालयाच्या माथ्यावरही सापडतात. तेथूनच ते 
नदीत वहात येतात यात शकंा नाही. आकृतीवरून पाहता त्या एका ाण्याच्या ितकृती असा यात असा 
तकर्  आहे. नाट ाणी हणून ह ी आढळतात त्याचंी कवचे आिण शािलगर्ाम, यात पु कळ सा य आढळते. 
नाटाला वळसा एकच असतो; शािलगर्ामाला अनेक असतात. नाटात क पे असतात, शािलगर्ामात नसतात. 
तरी वाटोळी रचना दोहींना सामान्य आहे. नाट आिण शािलगर्ाम दोनही िहमालयाच्या माथ्यावर आहेत. 
यािशवाय इतर समुदर् ाणी पूवीर् अस याच्या खुणा येथे आढळतात. यावरून ती भमूी पूवीर् समुदर्ात होती, 
असे अनुमान िनघाले आहे. 

 

 
 

आ० ११·६ शािलगर्ाम. 
  

माखली Scpia. Cuttlefish. 
हे एका ाणीवगार्चे नाव आहे. यात लहान मो ा जाती आहेत. मध्यम जातीचे ाणी हातभर लाबं 

एका ा काकडीच्या आकार–आकृतींचे असून त्यानंा टोकाशी त ड आिण त्याभोवती आठ हात असतात. 
यापैंकी दोन भले लाबं असून त्याचं्या टोकाशी चोखण्या असतात. या लाबं हातानंी ते आपले भ य 
पकडतात आिण लहान हातानंी ते आप या त डात क बतात. आपणापेक्षा लहान मत् यानंा ते खातात, पण 
देवमासे (ितमी) त्यानंा खातात. ितमींचे ते फार आवडते खा  आहे. माखलीच्या अंगात एक िपशवी असते. 
ितच्यातून ते शाईसारखे एक दर्व बाहेर टाकतात. त्यामुळे सभोवार आडोसा उत्प  होऊन त्यानंा लपता 
येते. त्याचं्या त्वचेखाली एक कवच असते ते खडूचे बनलेले असते. समुदर्फेस हणतात तो हाच होय. 
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आ० ११·७ माखली. 
 
चोखण्यानंी भईु पकडून ते पाण्यातं या पाण्यात खाली डोके करून चालतात. त्याच्या खालच्या 

पृ ाला लागून एक नळी असते. ितच्यात पाणी घेऊन तो जोराने पुढे चूळ टाकतो. त्याला मागे गती िमळते. 
भईु सोडून िनवळ पाण्यातले चलन ते हे असे असते. 

 
मोठा माखली ४० हात लाबं असू शकतो. 
 

अ भुज Octopus. 
या नावाचे ाणी समुदर्ात राहतात. त्याचें अंग मऊ असते. त्याजवर कवच नसते. असते ते 

िवरिवरीत असून त्वचेतच िजरलेले असते. त्याचंा आकार चडं असतो. सात आठ मीटर लाबंीचे ाणी 
आढळले आहेत. त्याच्या त डाजवळ आठ शाखा असतात. खेकडे हे त्याचें नेहमीचे भ य असते. त्याचं्या 
भजुाचंी आिण एकंदर शरीराची देखील रचना माखलीच्या सारखीच असते. अ भजुानंाही शाई टाकता येते. 
ते चुळा टाकून मागे मागे सरकतात, आिण भजु पायासारखे टेकून समुदर्तळावर चालतात. पाणबु ानंा या 
ाण्याचंी फार भीती असते. माणसाला ते सहज पकडू शकतात. 

 

 
 

आ० ११·८ अ भजु. 
 
वगीर्करण 

आतापयत तुत करणात जे ाणी सािंगतले त्याचें पाच पिरवगर् मानतात. कायटन, दंतालीन, 
िंशप, शखं आिण नाट हे त्याचें ितिनधी होत. शखं आिण कवडी एकाच पिरवगार्त मोडतात. त्याच माणे 
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नाट, शािलगर्ाम माखली आिण अ भजु, हे चारी एकाच पिरवगार्त मोडतात. पाचही पिरवगर् िमळून एक 
मोठा पिरसंघ मृदुकाय कवची या नावाचा मानला जातो. तुत पिरवगार्ंची लक्षणे अशी :—  

 
(१) वलय–चैतिनक Amphineura. 

याचं्यात चैतन गातर्ाचे वलय असते. यानंा कवच असते िंकवा नसते. असले तर अ खंडात्मक 
असते. िग  असतात. उदाहरणाथर् कायटन. 

 
(२) शंकुपाद Scaphopoda. 

यानंा शकूंवजा पाय असतो. िग  नसतात. उदाहरणाथर् दंतालीन. 
 

(३) ि पुटक Pelicipoda. 
यानंा कवच असते ते ि दल असते. िग  असतात. उदाहरणाथर् शुक्ता. 
 

(४) जठरपाद Gastropoda. 
यानंा कवच असते ते एकदल असते. िग  असतात. उदाहरणाथर् शखं. 
 

(५) शीषर्पाद Cephalopoda. 
यानंा त डाजवळ शाखा असतात िग  असतात. उदाहरणाथर् नाट. 
 
पाची पिरवगार्त आढळणारी सामान्य लक्षणे अशी :— 
(१) याचं्या शरीराच्या रचनेत तीन आ  थर असतात. त्यात खंड नसतात. डावी उजवी पाखी 

असतात ती समान असतात. 
 
(२) मुख्य शरीरावर पिरधान–पटल mantle असते. त्यातून वरती हणजे पाठीकडे कवच उत्प  

होते. ते अखंड असते िंकवा त्यात २ िंकवा ८ खंड असतात.  
 
(३) तळात एक िंकवा अनेक अवयव असतात. थलातंर करण्याला िंकवा भ य पकडण्याला त्या 

अवयवाचंा उपयोग होतो. त्यानंा पाय हणा की हात हणा. ते मासंल असतात. 
 
(४) याचंी ाशननळी पिरपूणर् असते. त डात िकटीनाचे दात असतात. 
 
(५) यात नर मादी अशा िभ  यक्ती असतात िंकवा नसतात. 
 
ही मृदुकाय कवची Mollusca पिरसंघाची लक्षणे होत. 
 

समुदर्तारा Starfish 
हे एका समुदर् ाण्याचे नाव आहे. हे नाव त्याच्या आकृतीवरून िदलेले आहे. मध्यवतीर् साधारण 

वाटोळी चकती आिण ितला पाच फाटे अशी ती आकृती असते. ताऱ्याचे िकरण तसे हे फाटे क यावयाचे 
आहेत. याचा रंग ताबंडा, गुलाबी, अंिजरी, असा एकादा असतो. आप या िकरणाचंा उपयोग हातासारखा 
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करून हा आपले भ य पकडतो. शखं कव ा, िंशपा यातील मासं हे याचे आवडते भ य असते. याच्या 
भयाने िंशपले िमटून राहतात. हा त्याचे दोन भाग दोहीकडे ओढून ओढून आतील ाण्यानंा दमवतो. ते 
दमले हणजे िमठी सैल होते. मग िंशपले उघडून समुदर्तारा त्यातील मासं खातो. त्याचे िकरणरूपी हात 
चपटे असतात. या न यानंा त्या ाण्याचे पाय समजतात. पाय हटले तरी त्याचंा उपयोग हाताच्या 
बोटासंारखा होतो हे उघडच आहे. या न याचं्या आतील अंगाला फुग्या असतात. फुग्या आिण न या 
याचं्या भोवती मासंतंतू असतात त्याचं्या योगाने न यामध्ये शोष उत्प  होऊ शकतो. तसा झाला हणजे 
त्याचंी टोके ज्यावर ठेपलेली असतात त्यावर ओढ उत्प  होते. या न याचंी टोके ज्या पृ भागाला असतात 
त्याच पृ भागाला मध्यावर या ाण्याचे त ड असते. त्याच्यािवरु  पृ भागाला गुद ार असते. ते अगदी 
मध्यावर मातर् नसते. त्याच पृ भागाला एका िकरणाच्या आरंभी जल ार असते. त्यात खिटकेच्या चकत्या 
बसवले या असतात. या ाराचा संबंध पायन याशंी जुळलेला असतो. तो शजेारच्या आकृतीत दाखिवला 
आहे. या यहूाच्या आ तराला केसल असतात. त्याचं्या योगाने यहूात पाणी चागंले खेळते राहू शकते. 

 
 

 
 

आ० ११·९ समुदर्तारा. त्यातील अिभसरण. 
 

आपण जीभ बाहेर काढतो पण जठर बाहेर काढू शकत नाही. समुदर्तारा जठर उरफटून बाहेर 
काढू शकतो. त्याला जीभ मुळी नसतेच. मोठा िंशपला पकडला हणजे त्यातले मासं खाण्याकरता तो असे 
आपले जठर बाहेर काढतो आिण त्याने ते मासं पकडून आत घेतो. लहानसहान िंशपले िंकवा शखं तो 
सबधंच्या सबंध िगळतो. ज्या पृ भागाला त ड त्याच बाजूला नळीपाय tube feet असतात. ते िकरणामध्ये 
असतात आिण तो िकरणाचा पृ भाग पन्हाळीवजा असतो. त्या पन्हाळीत नळीवजा पाय असतात. 
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या ाण्याची अंतगर्त रचना पािहली तर असे िदसते की, पचन यहू, जलवािहनी यहू आिण 

जनन यहू देखील शजेारी शजेारीच असतात. समुदर्ताऱ्याच्या शरीररचनेचा आणखी एक िवशषे ध्यानात 
येतो तो असा की याचे शरीर एकंदरीत मऊ असले तरी त्याच्या कातडीमध्ये बारीकबारीक खिटकेच्या 
कडक चकत्या असतात, िशवाय वर िनघालेले कडक काटेही असतात. काटेरी कातडे हेच या ाण्याचे 
िवशषे लक्षण आहे. ज्याचं्या त्वचेवर खिटकेचे काटे उगवलेले असतात असे ाणी पु कळ आहेत. त्याचंा 
एक पिरसंघ कि पलेला आहे. त्याचे नाव कंटत्वच Echinoderneta. खिटका chalk: 

 
कंटत्वच पिरसंघात या ाण्याचे थूलमानाने पाच मुख वगर् आहेत. पिहला वगर् समुदर्ताऱ्याचा. 

त्याखेरीज आणखी चार वगर् आहेत ते असे : 
 

(१) तनुतारा Brittle star. 
या ाण्याचंी आकृती ताऱ्यासारखीच असते. पण त्याचे िकरण िकरकोळ असतात. 

िकरणािकरणामध्ये मो ा फटी असतात. 
 

 
 

आ० ११·१० सागरबहर्. सागरकंदुक. तनुतारा. 
 

(२) समुदर्कंदुक Sea-urchin. 
या ाण्याचे शरीर चडूसारखे गोल असून त्याजवर लाबं काटे असतात. इतकेच न हे तर 

का ाका ामध्ये देखील खिटकेच्याच चकत्या असतात. 
 

(३) जलबिर्हण. Crenoid.  
बहर् हणजे पीस. या ाण्याला िपसासारखे दहा अवयव असतात. शाखेला उपशाखा आली हणजे 

झाले पीस तयार. िपसाचं्या गरा ातच त ड आिण गुद ारही असते. 
 

(४) समुदर्ककर् टी. Sea cucumber 
या ाण्याची आकृती साधारणपणे काकडीसारखी असते. काकडीचे डेख बरेच रंुद असते. तेथेच 

त्याचे त ड आिण हातवजा फाटे असतात. दुसऱ्या टोकाशी गुद ार असते. 
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आ० ११·११ समुदर्ककर् टी. 
 

कीलोम Coelom. (कील इव योम कील योम ।) 
त्वचेवर काटे असलेले ाणी हे आताच पािहले त्याचं्या रचनेत एक िवशषे असतो तो आता पाहून 

घेतला पािहजे. तो असा की, त्याचे शरीर तीन आ  थराचें बनलेले असते, इतकेच न हे तर त्यापैंकी 
मध या थरात सापट उत्प  होऊन एक कोठा उत्प  होतो. त्याला कीलोम हणतात. मध या आ  थराचे 
दोन पदर होतात. एक पदर बा  आ थराला अनुसरतो आिण दुसरा आत या आ  थराला अनुसरतो. या 
दोन पदराचं्यामध्ये जो कोठा तयार होतो. त्याचे नाव कीलोम.  

 
मृदुकाय कवची ाण्याला देखील कीलोम असते. ते त्याचें दय आिण जननिदर्ये याचं्याभोवती 

मातर् असते. 
 
गंडूपदाच्या शरीरातील कीलोमाचा उ ेख करण ३ मध्ये केला आहे. 
 

उपसंहार. 
तुत करणात दोन पिरसंघाचंा िवचार आहे. एक मृदुकायकवची आिण दुसरा कंटत्वच. यापैंकी 

काही मृदुकाय कवची ाणी आप या पिरचयाचे आिण उपयोगी असे आहेत, ते शखं िंशपा हे होत. काही 
लोक यातले मासं खातात. तथापी मत् याचं्या मानाने याचंा उपयोग कमी, कारण पुरवठाच थोडा. 
लोकभाषेत शखं–िंशपानंाही ‘मासळी’ हणतात. परंतु हा श द योग शा ीयदृ ा चुकीचा आहे. मत् यानंा 
पाठकणा असतो तसा शखंिंशपा यात या िक ानंा नसतो. कवच हाच त्याचंा सागंाडा. तो बाहेरच्या 
अंगाला असतो. मत् याचा सागंाडा त्याच्या मासंाला आधार हणून अंतरंगात असतो. इंगर्जीमध्येही शखं 
िंशपानंा ‘शलेिफश’ हणतात. त्यात अशीच चूक होत असते. 
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यावहािरक दृ ा िंशपाचा मोठा उपयोग हणजे मोती तयार करणे. मोती वाभािवकपणे काही 
िंशपात तयार होतात. तथापी ते कृितर्म ेरणेनेही होऊ शकतात. ही ेरणा बारीकशा वाळूच्या कणाने 
देतात. 
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करण १२ 

 
कशावन्त ाणी 

 
पिह या करणात एकंदर ािणसृ ीतील जे दहा पिरसंघ आहेत हणून सािंगतले त्यातील नऊ 

आतापयत पाहून झाले आहेत. दहावा पहावयाचा रािहला आहे तो कशावतंाचंा. आपण वतः आिण हरघडी 
आप या उपयोगी पडणारे पशुपक्षी या वगार्तले आहेत. यािशवाय िवपुल खा  हणून उपयोगी पडणारे 
मत् य या पिरसंघातले आहेत. बेडूक हे कत् य होत. पाल सरडे सुसर सपर् हे सपर्ट होत. तेही कशावतं 
पिरसंघातलेच आहेत. कशावतं या एका पिरसंघातील ाण्याचंाच िवचार रािहले या गंर्थभर करावयाचा 
आहे. पिह या नऊ पिरसंघातील ाणी आिण दहा यातले आता सािंगतले ते ाणी याचं्यात मुख्य फरक 
आहे तो पाठकण्याचा. पिह या नऊ पिरसंघात या ाण्यानंा पाठकणा नसतो आिण दहा यातील आता 
सािंगतले या ाण्यानंा तो असतो. त्यािशवाय या ाण्यानंा पाठकण्याच्या आत कशा असते. आता असे 
काही ाणी आहेत की, त्यानंा पाठकणा नसतो तरी कशा असते. अशा ाण्याचंा िवचार तुत करणात 
करावयाचा आहे. 

  
कशा आिण मेरुकांड Spinal cord and notochord. 

कशा हणजे दोरी, बाधंण्याकरता उपयोगी पडते ती. कसणे हणजे ओढून करकचून बाधंणे. गे या 
शतकात आप याकडील लोक कंबरेला एक लाबंलचक कापडी िपशवी बाधंीत. ितच्यात नाणी ठेवण्याची 
सोय असे. या िपशवीला कशा हणतात. आप या शरीरात जो पाठकणा आहे त्याला मेरुदंड असे जुने नाव 
आहे. रचना आिण कायर् या दोहींच्या दृ ीने पाठकणा हा सवार्धार असतो. शाखा आिण िशरही त्याला 
जोडलेली असतात. पाठकण्याच्याही आत कशा असते. ितलाच र ु असे मराठी गंर्थकारानंी हटलेले 
आहे. कशा आत असते. हणून पाठकण्याला कशरेु हणतात आिण पाठकण्याचे जे भाग, ज्यानंा मणके 
असे मराठीत हणतात, त्यानंाच कशरेुका असे नाव आहे. कशा मधोमध पोकळ असते. ती एक 
चैतनगातर्ाची नळी असते. त्या नळीत दर्व असते. मनु य पशू, पक्षी, सपर्टे, कत् य, मत् य, या सवार्ंच्या 
शरीरात कशा आिण कशरेु असतातच. हणून त्यानंा कशावतं आिण कशरेुवतं हणतात. या ाण्यानंा 
कशरेु येण्यापूवीर् त्याच जागी एक सूतर्ल दोरी असते ितला मेरुकाडं असे नाव िदले आहे. काही ाणी असे 
आहेत की, त्यानंा कशा असते ितच्या शजेारी मेरुकाडं येते, पण कशरेु येत नाही. अशा ाण्याचंा िवचार या 
करणात करावयाचा आहे. (मेरु-) काडंवतं Chordate असे त्यानंा हणतात. 
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आ० १२·१ माणसाच्या शरीरातील कशा आिण कशरेु. 
 

कंकाल. 
कंकाल हणजे सागंाडा. मनु य पशू पक्षी या सवार्ंच्या शरीरात मऊ आिण टणक अशा दोनही 

कारचे अवयव असतात. बहुतेक टणक भाग आत असतात. चोच, नखे, िंशगे असे काही थोडे भाग बाहेर 
असतात. आतले टणक भाग असतात ते अ थी िंकवा का थी याचें असतात. त्याचंा एक सलग सागंाडा 
बनलेला असतो. त्याला अंतःकंकाल हणतात. खेकडे, शखं, िंशपा, यातंील ाण्यानंा बिहःकंकाल असते, 
हे उघडच आहे. गंडपद, जळू, यानंा कंकाल नसते. कीटकानंा कंकाल असते ते बिहःकंकाल होय. 
समुदर्तारा, समुदर्ककर् टी इत्यादी ाण्यानंा कातडीमध्ये काही कठीण भाग असतात ते हा त्यानंाही 
बिहःकंकाल असते, असे हणता येईल. मत् य गो ा पाण्यात िंकवा खाऱ्या पाण्यात राहतात. त्यानंा 
सागंाडा असतो तो पशुप याचं्या माणे अंतगर्तच असतो. तुत करणी आप याला एक खाऱ्या पाण्यात 
राहणारा ाणी पहावयाचा आहे. त्याला मत् यक प असे नाव िदले आहे. त्याच्या शरीरात एक टणक काडं 
असते. त्याच्या दोही अंगाला मासंवृदं रचलेले असतात. हे काडं अ थीच्या िंकवा का थीच्या घटनेचे नसते, 
केवळ सूतर्ल गातर्ाचे असते. हणून याला मेरुकाडं असे वगेळे नाव िदले आहे. 
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मत् यक प. पाणिव ी Amphioxus. 
समुदर्ाच्या काठाशी उथळ पाण्यात सापडणारा हा ाणी करंगळी एव ा लाबंीच्या एका ा गवार 

शगेसारखा िदसतो. दोनही टोके िनमुळती असतात. हणून यास पाणिव ी हटले आहे. याची बाहेरची 
त्वचा पातळ आिण पारदशीर् अस यामुळे आतील मासंतंतूच्या रेषा िदसतात. याच्या दोन टोकापैंकी एक 
दुसऱ्यापेक्षा जाड असते. या टोकातच त्याचे त ड असते. या त डावर त्वचेचा बुरखा घेतलेला असतो. या 
बुरख्याची एक पन्हळी बनलेली असून ितचे काठ पोटाच्या अंगास चागंले िदसून येतात. उताणा पिहला 
असता, त्याच्या त डामागे डावी एक व उजवी एक अशा दोन बारीक ठोक याचं्या रागंा िदसतात. या केवळ 
मध या सुमारे तृतीयाशंातच असतात. हे ठोकळे हणजे त्याची जननिदर्ये होत. मत् याला पर असावे तसे 
याला पर असतात. त्याला पोटाकडला पर या ठोक यामागे असतो. त्याच्या मागे गुद ार असते. त्यामागे 
एक शपूेट–पर असतो. पाठीवर एक पाठ–पर असतो. बाहूपर मातर् या ाण्याला नसतात, पण त्याऐवजी 
दोन त्वचेच्या घ ा असतात. त्याच पुढे बुरखा होऊन त डापुढे गेले या असतात. बुरख्याला आिण 
आतील त डालाही आत व बाहेर रोखलेले प व असतात. त्याचं्या योगाने तो पाण्याचा ओघ बाहेरून आत 
चालू ठेवतो. या ाण्याला मत् य हणावेसे वाटते. परंतु त्याला पर असले तरी खवले नसतात. याला 
सनिदर्य असते ते िग  हणण्याच्या लायकीचे नसते. याला अ थीच्या िंकवा का थीचा सागंाडा नसतो. 

मत् याला अव य असतो. तरी हा मत् यासारखा िदसतोच िदसतो. 
 

 
 

आ० १२·२ मत् यक प. १ कशा. २ मेरु. ३ फटी. ४ मासंागें. 
  

मत् यक पाच्या त डापासून गुदापयत एकसंधी नळी असते. ितचा त डाच्या लगेच मागला भाग 
बराच फुगीर असतो. त्यात डा या उज या अंगाला फटी असतात. या फुगीर भागाच्या मागे उज या अंगाला 
एक मुकी शाखानळी असते. ती अ  पचनाला उपयोगी कामिगरी करते. फुगीर भागाला घसा हणता 
येईल. यात एक िचकट दर्व वते. त्यात काही अ कण अडकतात. ते बाजूच्या फटीतून बाहेर न पडता 
मागे आत ात जातात. पाणी मातर् बाहेर पडते. पाणी तापवणाऱ्या बबंाला पाणी राहण्याकरता जशी 
कोठडी असते. तशी घशाभोवती एक कोठडी असते. ितला पिरको  Atrium हणता येईल. पाणी काढून 
घेण्याला वाट तोटी असावी तशी या कोठडीला घशाच्या मागे आिण गुद ाराच्या पुढे एक वाट असते. ते 
पिर ार होय. त्यातून पाणी बाहेर जाते. सनाला जी हवा लागते ती पाण्यात िवरघळलेली असते. हे पाणी 
बाहेर पडता पडता, त्यातून ती शोषली जाते. घशात या फटी आिण बाहेरचा कोठा हेच या ाण्याचे 
सनिदर्य होय. ाशननळीच्या पाठीकडे या ाण्याला मेरुकाडं असते, आिण त्याच्याही पाठीकडे चैतन 

दोर असतो. तीच कशा होय. ितचे जे त डाजवळचे टोक त फुगीर असून, त्या फुगवटीत कशते या माणेच 
ितच्याशी सलग पोकळी असते. ही फुगवटी हाच या ाण्याचा मदू हणावयाचा. ाशननळी Alimentary 
canal. पिर ार Atriopore. 

 
संतती. 
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मत् यक प नर व मादी, या यक्ती वगेवगे या असतात. त्याचं्या अंगचे नरसत्व व मादीसत्व 
पिर(गर्स) ारावाटे बाहेर पडते. समुदर्ाच्या पाण्यातच त्याचंा िमलाफ होतो. एका ा िदवसातच िपलव 
तयार होते. ते मत् यासारखे िदसते. तथापी त्याचे रूप बरेच एकारलेले असते. या एकारात झपाझप बदल 
होत जातात. थमतः त ड डा या बाजूला असते आिण िग फटी पोटाकडे असतात. फटी लवकरच 
उजवीकडे जातात. याचं्यावरती पाठीकडे दुसऱ्या फटी उत्प  होतात. नंतर त ड घशाच्या पुढेपयत 
सरकते. यानंतरची वाढ पु कळ मंदपणे होते. ती पुरी होण्यास िकत्येक मिहने लागतात. 

 
रुिधरािभसरण. 

मत् यक पाला दय नसते, रुिधरवािहन्या असतात. रुिधर असते ते िबनरंगी असते. घशाशजेारी 
एक उदरीन (पोटाकडे) व दोन पृ ीन (पाठीकडे) अशा तीन बळकट वािहन्या असतात त्यानंा वा 
हणतात. त्यातील पुर  पदंन करते. पदंनाने ितच्यातील रुिधर डोक्याकडे सरकते. प वात ते 
शपेटाकडे सरकते. पुर  वलेा आिण प  वानंा िग  फटींच्या शजेारच्या पट् ात जाणाऱ्या शाखा 
असतात. त्या बारीक उभयान्वयी वािहन्यानंी जोडले या असतात. त्यातून जाताना रुिधरात वायुिविनमय 
होतो. हेच सनोपयोगी अिभसरण होय. पाठीकडे वाशंजेारी दोन ितवा असतात. ितवा हणजे उलट 
िदशनेे रुिधर ज्यातून वाहते अशा वािहन्या. त्याही पुर  वलेा जोडले या असतात. िठकिठकाणी 
उभयान्वयी वािहन्याही असतात. त्यातून सावर्ितर्क अिभसरण चालते. रुिधर Blood; वा Artery; ितवा 
Vein. 

 
काही िवशेष 

याला मेरुकाडं असते ते साऱ्या जन्मभर िटकते. िंकबहुना तोच त्याच्या शरीराचा अंतर्गत आधार 
असतो. सवर् सकशरेुक ाण्यामध्ये गभार्व थेत मेरुकाडं उत्प  होत असते. काही ाण्यात त्याचे अंश थेट 
ौढाव थेतसु ा िदसून येतात. इतरामध्ये त्याचं्या जागी कशरेु उत्प  होतो. यामुळेच कशरेुवतंानंा मेरुवतं 
असेही हणतात. 

 
मत् यक पाला पाठीवरच्या परापुढे अमळ डा या अंगाला एक नाक असते आिण त्याच्यापासून 

थो ा अंतरावर मागे एक िठपका असतो. तो डोळा असावा, असे वाटते. परंतु त्यात डो याची िविश  
रचना आढळत नाही. हे अवयव उज या बाजूला मुळीच नसतात, हे अमळ चमत्कािरक आहे. 

 
समुदर्िकनाऱ्याजवळ उथळ पाण्यात हा ाणी डुलत डुलत पोहतो. तथापी बहुतेक वळे तो 

पाण्याच्या तळाशी वाळूत खळगा करून त ड वर करून राहतो. हे ाणी चीन जपान या देशाच्या 
िकनाऱ्याजवळ िवपुल आहेत. त्या देशातील लोक त्यानंा पकडन खातात. आप याकडे ते सापडतात पण 
थोडे. खा  हणून ते उपयोगी पडतील इतके िवपुल हावते अशी काही यव था झालेली नाही. हा मत् य 
नाही पण मत् याशी याचे सा य बरेच आहे. हणून ताित्त्वकदृ ा याला महत्त्व आलेले आहे. 

 
समुदर्किपत्थ. समुदर्गंडूषी Sea squirt. 

किपत्थ हणजे कवठ आिण गंडूषा हणजे चूळ, यावरून ही नाव े िदली आहेत. या ाण्याचा 
आकार कवठाएवढा असतो आिण िबचकला असता त्यातून पाणी उडते हणून ही नावे साथर् होतात. 
समुदर्काठी ओहोटीने उघ ा पडले या ओ या वाळवटंात असे ाणी आढळतात. कवठासारखे काय 
पडले आहे हणून याला पायाने िंकवा काठीने पशर् के यास त्यातून खाऱ्या पाण्याची िचळकाडंी उडते. ती 
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वीत दीड वीत उंच जाते. या िचळकाडंीत समुदर्ाचे पाणीच असते. या किपत्थाला दोन ारे असतात, एक 
आयातीचे दुसरे िनयार्तीचे. ज्यातून िचळकाडंी उडते ते अथार्  िनयार्तीचे ार होय. या किपत्याचा रंग 
शदरी असतो. या ाण्याने आप या भोवती एक व  िवण यासारखे असते. हणून त्या व ाला त्याचे कंचुल 
Tunic हणतात, आिण ाण्याला कंचुली Tynicate हणतात. कंचुलाला थोडीशी पसरट बठैक असते. 
ितने तो खडक पकडून राहतो. कंचुलाच्या आत दोन ारेच फक्त त्याला िचकटलेली असतात, बाकीचे 
अंग सुटे असते. दोनही ाराशी मासंवलये असतात. त्यानंी ती िमटता येतात. एक ार वरच्या श ाशी 
असते ते आयातीचे असते त्याच्या आत एक कोठा असतो ते त्याचे त ड हणावयाचे. त्याच्या खाली मोठा 
डेऱ्यासारखा कोठा असतो तो त्याचा घसा (गर्स) हणावयाचा. त्याला पु कळ फटी असतात. त्याचं्या 
आड या रागंा असतात. त्यातून पाणी, अथार्  त्यात िवरघळले या दर् यासकट, बाहेर पडते. कण असतील 
ते घशातील िचकट ावात अडकून खाली जठरात उतरतात. घशाभोवती कोठा असतो तो पिरको  
Atrium होय. जठराला लागून आतडी असतात. त्याच्या शवेटी गुद ार anus असते. ते पिरको ास 
जोडलेले असते. एक यकृतवजा ि खंडिंपड असतो तो जठरास टेकून असतो. त्याचे ाव आत ात 
जातात. जठराजवळ दय असते. रक्तवािहन्याचंा पसारा सवर्तर् असतो. 

 

 
 

आ० १२·३ समुदर्किपत्थ ह. दय. का या वळशात डावीकडे अंदुककोश, उजवा रेतुक कोश. 
 
त्येक समुदर्किपत्थाच्या शरीरात ीपुरुष या दोनही िंलगाचंी इंिदर्ये असतात. त्यापैकी पुरुषिदर्य 

आधी ौढ होते आिण ींिदर्य मागून ौढ होते. रेत semen आिण ova वगेवगे या वळेी बाहेर पडतात. एका 
यक्तीचे रेत पडते ते हा दुसऱ्या एका ाचे अंदुक पडते. दोनही पेिशकाचंा संयोग होतो. नवा जीव उत्प  
होतो. आता जे अपत्य िनमार्ण होते ते बरेच िनराळे असते. ते बऱ्याच अंशी मत् यासारखे असते. त्याला त ड, 
डोळा, इत्यादी अवयव असतातच पण दोन चोखण्या suckers असतात. त्यािशवाय त्याच्या िशराच्या 
माग या भागात मेरुकाडं notochord असते आिण कशाही असते. त्यामुळे हा ाणी मेरुवतं आिण कशावतं 
ठरतो.  
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समुदर्किपत्थाचे अपत्य रूपाने ौढापेक्षा फार वगेळे अस यामुळे त्याला िपलव हणतात. िपलव 
चार दोन िदवस पाण्यात बागडते. तोवर त्याला कंचुल उगवते. त्याचे लाबंट शरीर िजरून जाते आिण 
त्याला ौढ बुटके गोठुळे शरीर ा त होते. मग ते एकादी सोयीची जागा पाहून ि थर होते. 

 
समुदर्किपत्थाचे हे रूपातंर िवपरीतच गणले पािहजे. कारण यात िपलवापेक्षा ौढरूप उत्कषर् 

पावण्याऐवजी अपकषर् पावलेले असते. कशा आिण मेरु हे उ  तीचे अवयव िपलवात असतात, ौढात 
नसतात. मत् यरूप ौढाला नसते, िपलवाला असते. िपलव जंगम तर ौढ थायी असते. हे रूपातंर उ
कर्ातंीच्या ऐवजी अपकर्ातंीचे आहे. 

 
किपत्थिपलवानंा पु कळ शतर्ू असतात. समुदर्तारे आिण इतर िकतीतरी ाणी त्याचं्या आहुती 

घेतात. लौकरच ौढरूप घेत याने त्यानंा सुरिक्षतता येते असे हणाव ेलागते. तरी त्यानंा धोका न करता 
िकतीतरी ाणी त्याचं्या आ याला राहतात! त्याचं्या कंचुलात िशरून तेथेच व ती करणारे ाणी आहेत 
आिण त्याचं्या अंगावर कायम व ती करणारे ाणीही आहेत! यािशवाय पाणझाडे त्याचं्या अंगावर उगवतात! 
बारीक िंशपले त्याचं्या कंचुलात िशरतात आिण तेथेच राहतात. समुदर्फुले त्याचं्या अंगावर िचकटून 
बसतात. शवेाळीही त्यानंा गुरफाटतात. 

 
वालुकावेधी Balanoglossus. 

या नावाचा ाणी समुदर्ाच्या उथळ पाण्यात राहणारा आहे. एका ा जाडी गंडूपदाएवढा त्याचा 
आकार असतो. आकृती साधारणतः तशीच असते. पण त्याला प पणे तीन काडें असतात. मधले काडं 
मानेसारखे पण िरका या मानेसारखे न हे कंठी घातले या मानेसारखे असते. त्याच्या पुढचे काडं 
ब डासारखे असते. मागले मातर् साधे नळकाडें असते. ब डाच्या तळाला कंठीच्या आरंभी त ड असते ते 
कायमचे उघडे असते. त डामागे घसा असतो. त्याच्या पाठीकड या तटाला फटी असतात. त्याचं्यामागे 
ाशननळी थेट गुदापयत सरळ असते. त्याच्या त डाकडून गुदाकडे गढूळ पाणी सतत वाहत असते. 
त्यातून तो अ  घेतो आिण िवरघळलेली हवाही घेतो. हवा घेण्याकरता िग ाचं्या धरतीची योजना असते. 
ती घशाच्या फटीला धरून असते. ाशननळीचे छत पुढे ब डामध्ये गेलेले असते. एवढा अवयव टणक 
झालेला असतो. हेच त्याचे मेरुकाडं. त्याच्या पाठीच्या अंगात चैतन नळी असते तीच कशा. या माणे  त्या 
ाण्याला लहानशी कशा आिण लहानसे मेरुकाडं अस यामुळे त्याला कशावतं आिण मेरुवतंही हणतात. 

 

 
 

आ० १२·४ वालुकावेधी. 
 

ाशननळी Alimentary canal. 
हा ाणी गंडूपदा माणे िदसतो. त्या माणेच आपले अ  िमळवतो आिण त्या माणेच भईु 

पोखरतोही. हा समुदर्ात रहात अस यामुळे समुदर्ातली भईु पोखरतो. भईु पोखरीत असताना याच्या 
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अंगातून एक िचकट पदाथर् िनघतो. त्याचं्या योगाने सभोवतालचे वाळूचे कण न ढासळता एकमेकास 
िचकटतात. अशाने एक नळीरूप घरकूल तयार होते. 

 
या ाण्यात नर व मादी अशा वगेवगे या यक्ती असतात. एवचं हा ाणी जरी पु कळसा 

गंडूपदासारखा िदसला तरी तो काही महत्त्वाच्या बाबतीत वगेळा आहे. त्या बाबती अशा :– (१) कशा 
असणे (२) मेरुकाडं असणे (३) िंलगभेद असणे. 

 
ाण्यांचा गुणकर्म. 

आतापयत जे ाणी आपण पािहले त्याचंी शरीरचना उ रो र अिधकािधक िक्ल  होत गेलेली 
आढळते. यात अपवाद आहेत पण ते थोडे. एकंदरीने एकपेिशक ाण्यापेक्षा बहुपेिशक ाणी अिधक 
कायर्क्षम आहेत. बहुपेिशकामंध्ये कृमीपेक्षा कीट आिण कीटापेक्षा कीटक अिधक कायर्क्षम िदसतात. 
मृदुकाय व कंटत्वच ाणी, तसेच मेरुवतं ाणी अिधक कायर्क्षम आहेत की नाही शकंा वाटते. परंतु त्यापेंक्षा 
पशुपक्षी मानव हे मेरुवतं आिण कशरेुवंत ाणी कायर्क्षम आहेत यात शकंा नाही. मातर् हे मेरुवतं पण 
अकशरेुक ाणी तसे िदसत नाहीत. कशरेुवतं ाण्यामंध्ये कशरेुचेच पूवर्रूप मेरु हे असते. 

 
चकर्तंुड लां े. Cyclostoma, Lamprey. 

लां े या नावाचे ाणी समुदर्ात आढळतात. ते िदसायला मत् यासारखे िदसतात, पण मत् य न हेत. 
मत् यानंा हातापायाचं्या जागी पर असतात, लां ेला नसतात. लां ेला शपूेट असते आिण पाठीच्या भागावर 
मध्य रेषेत एक सलग पर असतो. मत् याला दोन ओठ व जबडे असतात, लां ेला नसतात. लां ेचे त ड 
वाटोळे असते. ते दुसऱ्या एका ा ाण्याच्या, उदाहरणाथर् एका ा मत् याच्याच अंगाला लावनू लां े आत 
शोष उत्प  करून, त्या मत् याच्या अंगाला भोक पाडू शकतो. अशा रीतीने लां े दुसऱ्याचे रक्त शोषनू घेतो. 
त्याचे त ड वाटोळे असते. हणून त्याला चकर्तंुड असे वगर्नाम आहे. के हा के हा लां े एका ा खडकाला 
त ड लावनू राहतात. ही त्याची िवसावा घेण्याची रीत आहे. तो वळवळ करून पाण्यात संचार करतो. ौढ 
लां ेच फक्त खाऱ्या पाण्यात सापडतात. ते संततीकरता गो ा पाण्यात जातात. नदीमुखातून ते पु कळ 
वास करतात. नदीतळाच्या वाळूत मादी आपले सत्व टाकते आिण नर तेथेच आपले सत्व टाकतो. 
त्यानंतर दोघेही लवकरच मरून जातात. या उ र आयु यात त्यानंा खाणेिपणे लागत नाही. नदीच्या 
पाण्याखालील वाळूत िपलवे जन्मास येतात. ती तेथे वाळू खालच्या गाळात घुसून राहतात आिण अगदी 
बारीक जीवावर आपली उपजीिवका करतात. ती वाढतात तसतसा अिधकािधक वाळूबाहेर संचार करतात. 
सुमारे १५ cm लाबंीची झा यावर ती समुदर्ात वशे करतात. तेथे त्याचंा आकार दु पट होतो. ते त डाने 
दुसऱ्या मो ा मत् यानंा िचकटून राहून त्याचें अंग कुरतडून खातात. मग ौढ झा यावर ते नदीकडे 
वळतात. 

 

 
 

आ० १२·५ वकर्तंुड लां े, सबधं. त डाचा देखावा. माथा. 
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आ० १२·६ उपदर्वी वकर्तंुड एका मत् याला िबलगलेला. 
 
लां ेच्या शरीरात मेरुकाडं संपूणर् असते. िशवाय का थीचे बनलेले काही कशरेुभाग असतात. 

हणून लां े हा मेरुवतं आिण कशरेुवतंही आहे. लां ेला जबडे नसतात पण पु कळसे बारीक बारीक ओठ 
असतात, दात असतात, जीभ असते, घसा असतो, त्यामागे अ  िगळण्याची नळी पाठीकडे आिण ास 
घेण्याची नळी पोटाकडे असते. ती नळी मागे िग ापयत जाते. याचे सन पाण्याच्या ारा होते. याला 
िग फटी नसतात, िग रंधेर् असतात. ती डावी उजवी सात सात असतात. याला चाचपण्या असतात. 
याच्या िगळणीमागे जठर अशी काही फुगीर नळी नसते. सरळ साधी सामान्य वजेाची नळी गुदापयत असते. 
याला पाचक िंपड नसतो पण यकृत, िप ाशय व िप न या असतात. याला दय असते. रक्तवािहन्या 
मत् यक पाच्या धरतीवर असतात. याला चाचपण्या असतात त्या मत् यक पाच्या धरतीवर असतात. याला 
नाकपु ा असतात, डोळे असतात आिण महत्त्वाची गो  हणजे प  झालेला मदू असतो. 

 
पाचक Pancreas. यकृत Liver. िप ाशय Gallbladder. िप न या Bileduct. 

 
वगीर्करण 

ािणकोटीतील दहावा पिरसंघ कशावतं आिण मेरुवतं हणून सािंगतला. त्यात उपसंघ पाच 
गणलेले आहेत. त्यात या चाराचंी चार उदाहरणे हणून येथे चार ाण्याचें वणर्न केले आहे. ते उपसंघ 
असे:– 

 
उपसंघ (१) अधर्मेरुक Hemichorda उदा. वालुकावेधी. 

(२) पुच्छमेरुक Urochorda उदा. समुदर्किपत्थ. 
(३) िशरोमेरुक Cephelochorda उदा. मत् यक प. 
(४) अनो  Agnatha उदा. चकर्तंुड. 
(५) सो  Gnathostomata. 

 
पिह या चारी वगार्त जाती थोडक्याच आहेत, िंकबहुना पिह या ितहीत एकादी जातच िवशषे 

मािहतीची आहे. बाकीच्या िचतच आढळणाऱ्या आहेत. चौथ्यात थो ाशा जाती माहीत आहेत पण त्या 
यवहारदृ ा महत्वाच्या नाहीत. को वधी वषार्पूवीर् होत्या पण आता नाहीशा झाले या आहेत, अशा 
जाती या चारी उपसंघात पु कळ आहेत. त्याचंा अ यास त्याचं्या शषेावरून करावा लागतो. शषे हणजे 
गतकािलक ाण्याची आठवण करून देणारा, त्याची काहीना काही खूण असलेला पदाथर्. वाभािवक 
रीतीने भमूीत राहून गेलेले अवशषे िंकवा उमटले या खुणा (मुदर्ा) िंकवा बनले या ितकृती असे त्याचें 
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वरूप असते. त्याचं्या अ यासावरून त्या त्या ाण्याचे भतूकालीन अि तत्व कळून येते. त्यावरून असे 
अनुमान िनघते की भतूकाळी असे ाणी पु कळ होते, आता ते हळूहळू नाहीसे होत चालले आहेत. 

 
सो  हणून जो पाचवा उपसंघ सािंगतला त्यातच मत् य, कत् य, सपर्ट, पक्षी आिण तनी, हे 

पिरवगर् आहेत. शषे Fossil. 
 

मध्य थ दुवे. 
या पूवीर्च्या करणात आपण अकशरेुक ाणी पािहले. सकशरेुकाचंा अ यास आपणाला जरी 

अ ाप करावयाचा आहे तरी आपण वतः त्या वगार्तील आहो आिण ज्या पशुप याशंी आपला वारंवार 
यवहार घडतो ते सकशरेुक ाणी आहेत. हणून आपणाला सहजगत्या काही मािहती िमळतेच. ितजवरून 
पाहता सकशरेुक आिण अकशरेुक ाणी एकमेकापासून फार िभ  वाटतात. आता हे कशावतं ाणी 
पािह याने ते काही अंशी इतर सकशरेुकासारखे अस याचे आढळून येते. अंभ पदापासून समुदर्ताऱ्यापयत 
पायरीपायरीने िवकास झा याचे िदसून येते. मत् यािद ाणी त्याहून फार फार िनराळे भासतात. पण येथे 
सािंगतलेले चार ाणी पाहता ते या दोन मो ा वगार्ंच्या मधले दुव ेआहेत, असे िदसून येते. 

 
ाण्यांच्या आ  वृ ी. 

ाण्याचं्या एका मो ा वगार्चे अवलोकन संपवनू आपण दुसऱ्या मो ा वगार्कडे वळणार आहो. या 
संधीत आपण एकदा मागे वळून िंसहावलोकन करणे उपयुक्त होणार आहे. हे िंसहावलोकन सामान्य 
ािण वभाव कसा असतो ते जाणण्याकरता आहे. कोणताही ाणी झाला तरी त्याला जगात वागावयाचे 
असते. सभोवारचे जग समजले पािहजे आिण समजेल त्याला अनुरूप वागता आले पािहजे. अशा वागण्यात 
काही धोरण असते. या धोरणातील पिहली वृ ी वसंरक्षण ही असते. ितच्या खालोखाल वसंवधर्न ही 
दुसरी वृ ी असते. तहान भकू या पायीच उत्प  होतात. याखेरीज वशंसंवधर्न ही आणखी एक वृ ी असते. 
अपत्ये त्यामुळे उत्प  होतात. मग अपत्य हे वकीय अशी भावना उत्प  होऊन वकीय संरक्षण ही वृ ी 
उ भवते, वकीयत्वाची कक्षा वाढते. मोठाले समाज उत्प  होतात आिण समाजासमाजात झगडेही उत्प  
होतात. मनु यसमाजात आपण आप या भावना श दानी कट करतो. इतर ाण्याचं्या भावना आप या 
वतःच्या वरून उपमेने जाणा या लागतात. ाण्याचं्या वतर्नावरून आपण त्याचं्यािवषयी काही तकर्  करतो 
आिण अनुमाने बाधंतो. लहानात लहान ाणी घेतला तरी त्याला संरक्षण, संवधर्न आिण वशंवधन या वृ ी 
असतातच, असे मानाव ेलागते. त्याचें वतर्न या वृ ींचे ोतक असते. िनजीर्व सजीव दोनही पदाथार्पासून 
ाण्यानंा भय असते. ते टाळण्याचा यत्न सतत िदसतो. ाण्यामध्ये एक दुसऱ्याचे अ  अस यामुळे तर 
एकंदर जीवन संकटमय अस याचे आढळते. त्याच्यावर मात करण्याचे यत्न आढळून येतात. वाभािवक 
वयोवृ ीने येणारे मृत्य ूथोडे आिण झग ाने मृत्य ूफार, अशी जगाची राहटी आहे. 

 
मृदु व कठीण गातर्ांची रचना. 

जगात कारभार करता येण्यास शरीर चलन करण्याजोगे असले पािहजे. त्यासाठीच त्याचे काही 
भाग िलविलवीत मऊ आिण लवचीक असावयास पािहजेत. इतके असूनही ते सुरिक्षतही असले पािहजे. 
त्यासाठी त्याच्यावर कवच असणे इ  आहे. अशी योजना कंकटी आिण कीटक याचं्या शरीरात असते. 
त्याचें अंतरंग मऊ आिण बिहरंग कठीण असते. कंकटी आिण कीटक याचें मासं आत आिण कडक भाग 
बाहेर अस यामुळे मासंाची रचना बाहेरून समजत नाही. कशरेुवतं ाण्याच्या मासंाची रचना बाहेरून 
देखील थोडीबहुत समजते. उदाहरणाथर्, आप याच हातापायातील मासंिंपडाची रचना घ्या. अशा रीतीने 
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सुरिक्षतपणात जरा कमीपणा येतो, पण कायर्क्षमता अिधक येते. कीटक आिण पक्षी दोघानंाही पंख 
असतात, पण कीटकापेक्षा प याचे पखं अिधक कायर्क्षम असतात. पक्षी आकाराने मोठा असतो तरी तो हवते 
उत्कृ पणे वास करू शकतो. वगेाची गो  सोडा. कलाकुसरीची गो  घ्या. मधमाशा आपली पोवळी 
बाधंताना पु कळ कौश य कट करतात. पशुपक्षी त्याचंी बरोबरी करू शकत नाहीत, पण माणूस 
मधमाशीच्या देखील वर ताण करू शकतो. 

 
आ वृ ींची सफलता. 

एकपेिशक ाण्याचं्या जीिवताला धोके फार असतात. त्यातून त्याचंा िनभाव लागतो त्याचे कारण 
त्यानंा िवपुल संतती होते हे आहे. कंकटी िंकवा मृदुकायकवची ाण्यानंाही धोके फार आिण संततीही 
िवपुल, असेच आहे. तथापी एकपेिशक ाण्याहून त्यानंा दोनही गो ी कमीच असतात. अकशरेुक मेरुमंत 
ाण्याचंीही गो  तशीच आहे, हटले तरी चालेल. 

 
कशरेुमंतापैकी मत् यानंा व कत् यानंा संतती िवपुल होते पण सपर्टानंा कमी होते; पशू व पक्षी यानंा 

कमी होते. त्या मानाने सुरिक्षतपणा वाढता असतो. माणसानंा संतती फार कमी आिण सरिक्षतपणा अिधक 
असतो. अपत्यसंगोपनाची यव था उ म असते. कंकटी व कीटक यानंा ताबंडे रक्त नसते, कशरेुवतंानंा 
असते. ते सवर् असो पण कशरेुवतंानंा मदू हणून जो अवयव असतो त्याचाच सवार्त अिधक उपयोग तीनही 
आ वृ ी सफल करण्यात होतो. अकशरेुवतंाना मदू नसतो हटले तरी चालेल इतका तो लहान असतो, 
िंकवा नसतोही. अिभसरण, सन इत्यादींचा साक्षा  संबधं कशरेूशी कदािच  नसेल, तरी त्याचें साहचयर् 
आहे, हे िनतातं सत्य आहे. पुढील करणात या गो ी िवशद होतील. 

 
______ 
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करण १३ 

 
भारतीय मत् य 

 
मत् य. मासा. 

पु कळ ाणी भमूीवर राहतात आिण पु कळसे पाण्यात राहतात. भमूीवर राहणाऱ्यापैंकी कीटक 
अत्यंत िवपुल आहेत तर पाण्यात राहणाऱ्यापैंकी मत् य अत्यंत िवपुल आहेत. मत् यामध्ये सुमारे तीस हजार 
जाती आहेत. एकेका जातीत यक्तीही अितशय आहेत. मानवाला अ  हणून मत् याचंा उपयोग पु कळ 
होत आहे; असे असूनही त्याचंा तुटवडा पडत नाही. संहाराला पुरून उरेशी उत्प ीही होत असते. मत् याचे 
आकार आकृती रंग या तीनही बाबतीत िविवधता आढळते. त्यात या त्यात आकाराची िविवधता पु कळ 
आहे. आप या बोटापेक्षाही आखूड असे ौढ मासे आहेत आिण दहा पधंरा हातापेंक्षा लाबं असे मासे आहेत. 
पु कळ मत् याचंी उपजीिवका क्षदुर् समुदर्वानसावर तर पु कळाचंी क्षदुर् ाण्यावर चालते. क्षदुर्वानसे आिण 
ाणी खाणारे मासे आहेत तसे दुसऱ्या मत् यानंा आिण पशुप यानंाही खाणारे मासे आहेत. िंझगे आिण 
माखली यानंा कोणी मासे हणतात, परंतु तसे करणे योग्य न हे. िंझगे आिण माखली यानंा पाठकणा 
नसतो, मत् यानंा असतो. पशुप यानंा पाठकणा असतो पण त्यानंा पाय असतात, मत् यानंा नसतात. 
मत् यानंा पर असतात. ते त्यानंा चलनवलनाच्या उपयोगी पडतात. 

 
लक्षणे. 

काही मत् याचं्या पाठीवर मध्यरेषेत दोन पर असतात, तर काहींच्या पाठीवर एकच पर असतो. 
दोह पैकी पुढचा पर त्याला संरक्षणाथर् उपयोगी पडतो. त्याचा पुढचा भाग कडक असतो. काहीचा तर 
पुढला सबधं पाठपर काटेरी असतो. मागला पाठपर तोल संभाळण्याच्या उपयोगी पडतो. काही मत् यानंा 
हातापायाचं्या जागी दोन दोन पर असतात. ते वळण घेण्यास उपयोगी पडतात. मत् याच्या शपेटालाही वर 
एक, खाली एक एक सुटे िंकवा जुळते पर असतात. त्याचं्या योगाने मत् य वळवळ करू शकतो. मत् याच्या 
पोटाकडील बाजूला गुदाच्या मागे एक पर असतो. तोही त्याला तोल संभाळण्याच्या उपयोगी पडतो. सवर् 
पर व ासारखे चपटे अस यामुळे तसे उपयोगी पडतात. ते त्याला चागंले हलवता येतात, आिण आवरता 
पसरताही येतात. जाितपरत्व ेपराचंी संख्या कमी अिधक असते. पण पर नसतात असे होत नाही. वाबं 
नावाच्या काही मत् यानंा हातपर असतात पण पायपर नसतात. पाठपर आिण वरचा शपूेटपर हे सलग 
असतात. तसेच गुदाच्या मागला पोटपर आिण खालचा शपूेटपर हेही सलग असतात. 
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आ० १३·१ मत् याचें दोन नमुमे. वरच्याला तीन पाठपर, एक शपूेटपर, डावा हातपर (उजवा अदृ य आहे.) 
खाली सवार्त पुढे दोन पायपर, मध्यरेषेत दोन गुदीय पर आहेत. खालच्या मत् याला एक पाठपर एक 
शपूेटपर, एक गुदीय. डावा पायपर आिण हातपर. (उजवा पायपर आिण हातपर िदसत नाहीत, पलीकडे 

आहेत, असे समजाव.े) दोनही मत् याचं्या पशर्रेषा प  िदसत आहेत. 
 
बहुतेक मत् यानंा खवले असतात. कोणाही मत् याला खरे केस नसतात. सवर् मत् यानंा पाण्यात 

राहून सन करण्याचे इंिदर्य िग  हे असते. सवर् मत् यानंा अ थींचा िंकवा का थींचा िंकवा दोहींचा 
सागंाडा असतो तो अंतगर्त असतो. 

 
कार. 

काही मत् याचं्या सागंा ात का थी असतात, अ थी नसतात; तर काही मत् याचं्या सागंा ात 
का थी व अ थी यो दोहींचा कमी-अिधक माणात समावशे असतो. पिहले काि थमंत आिण दुसरे 
अि थमंत होत. काही मत् यानंा िग  हे सनिदर्य असून िशवाय फु पुसेही असतात. असे मत् य प मवतं 
होत. प म  हणजे फु पुस होय. याच अथार्चा क्लोम  असा सं कृत श द आहे तो वैिदक वाङमयात 
आढळतो. प म  आिण क्लोम  यातील सा य उघड आहे. आयुवद वाङमयात क्लोम   हा श द आहे. 
तथािप त्याच्या अथार्िवषयी मतभेद ती  आहे. हणून येथे प म  श द वीकारला आहे. प मवतं मत् य 
असा ितसरा मत् यवगर् आहे. काि थवंत मत् यापैकी कोणालाही फु पुसे नसतात. अि थवंतापैकीच काहीना 
असतात. ज्यानंा का थी आहेत अ थी नाहीत असा एक मत् यवगर्; ज्यानंा अ थी आहेत आिण फु पुसे 
नाहीत असा दुसरा मत् यवगर्; आिण ज्यानंा फु पुसे आहेत असा ितसरा मत् यवगर् आहे.  

 
वसित थान. 

काही मत् य खाऱ्या पाण्यात राहतात. काही मत् य गो ा पाण्यात राहतात. सवर् प मवतं मत् य 
ओ ात िंकवा डबक्यात राहतात. सवर् काि थवतं मत् य समुदर्ात िंकवा नदीमुखात राहतात. काही 
अि थमंत मत् य खाऱ्या पाण्यात तर काही गो ा पाण्यात राहतात. इतकेच न हे तर काही अि थमंत मत् य 
आपले आयु य अंशतः चागं या खाऱ्या पाण्यात आिण अंशतः चागं या गो ा पाण्यात घालवतात. डबकी, 
ओढे, न ा, समुदर् या सवर् िठकाणी अि थमंत मत् य आढळतात. 
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तुत संदभार्त समुदर्ाचे पाणी ते खारे पाणी, िततके िंकवा त्याहून अिधक खारे पाणी ते अथार्  

खारेच पाणी. पण त्याहून कमी खारे पाणी ते गोडे पाणी, असे समजावयाचे. 
 

इंिदर्ये. 
मत् यानंा डोळे असतात पण ते िमटण्याची यव था बहुतेकानंा नसते. मत् याचें डोळे दोन बाजूला 

दोन असतात. अथार्तच त्यानंा दोन िभ  देखावे एकदम िदसतात. खोल पाण्यात राहणाऱ्या काही मत् यानंा 
मोठाले डोळे असतात, पण काहींना अगदीच बारीक असतात. काही चप ा मत् यानंा दोनही डोळे एकाच 
बाजूला असतात. ती बाजू वर करून ते संचार करतात. खोल पाण्यात राहणाऱ्या काही मत् यानंा उजेड 
उत्प  करण्याचे इंिदर्य असते. त्या उजेडात ते पाहतात, आिण भ य ाण्यानंा भलुवतात िंकवा 
भेवडावतात. काही मत् यानंा वीज उत्प  करण्याचे इंिदर्य असते. ते आप या शतर्ूंना िवजेचे फटके देतात. 
मत् यानंा (बा ) कणर् नसतात. त्यानंा हवचेी हालचाल समजून घेण्याचे कारण नसते. पाण्याची हालचाल 
त्यानंा समजते. त्यानंा वतःची ि थती, उभे–आडवपेणा, समजण्याकरता खास इंिदर्य असते ते 
खेक ाला [ करण ४ शवेडं पहा.] असते त्याच धरतीचे असते. मत् यानंा पशर् त्वचेने कळतो हे उघडच आहे. 
पु कळाचं्या कुशींना एकेक िविश  उठावदार रेषा असते. ितला पशर्रेषा हणतात. ितजवर हे ान िवशषे 
प  असते. दुरून येणारी पाण्याची खळबळ या रेषानंी चागंली समजते. वास व चव याचें ान त्याना 
चागंले असते की नाही शकंाच आहे. कारण कधी कधी मत् यानंी िक याचंा जुडगा िगळ याचे अलीकडे 
आढळून आले आहे. शकंुतलेची अंगठी िगळ याचे कािलदासाने िलिहले ते काही असंभवनीय नाही. काही 
मत् यानंा माजंराच्या िमशासारख्या, पण केसाचं्या न हेत अशा, िमशा असतात. तर काहींना दाढीच्या जागी 
एकादा सर असतो. त्या चाचपण्या हट या पािहजेत, कारण त्या तशा कामी उपयोगी पडतात यात शकंा 
नाही. 

 
संतती. 

इतर बाबती माणे संततीच्या बाबतीतही मत् यामध्ये फार िविवधता आहे. बहुतेक मत् यामध्ये 
नरमादी हा भेद असतो, पण तसा भेद नसणारीही एकादी मत् यजात आढळते. या जातीत नर व मादी याचंी 
िविश  इंिदर्ये एकाच यक्तीत असतात. बहुतेक मत् यमा ा अंडी घालतात पण काही मा ा िपलेच 
सवतात. काि थमत् यात िपले सवणाऱ्या जातीच पु कळ आहेत. अंडी घालणाऱ्या मा ात अं ाचंी िनगा 
राखणाऱ्या मा ा नाहीत हटले तरी चालेल. काही जातीत अं ाची िनगा राखण्याचे काम नर करतो. 
अशा सवर् जाती अि थमत् यापैंकी आहेत. त्यापैंकी काही, अं ाचंीच काय पण िपलाचंी देखील िनगा 
राखतात. यािवषयी िववचेन पुढे एका वतंतर् करणात केले आहे. िमशाळ माशापैंकी काही समुदर्वासी 
जातीत अंडी नर आप या त डात घेऊन ती फुटून िपले बाहेर पडेतोपयत तेथेच राहू देतो. अथार्तच त्याला 
अशा वळेी उपाशी रहाव ेलागते. तेवढे त तो साभंाळतो. 

 
पाठपर. पृ ीन पर Dorsal fin पोटपर उदरीन पर Ventral fin  
शपूेटपर Tail fin हातपर Pectoral fin
गुदाचा पर Anal fin पायपर Pelvin fin
पशर् रेषा Leteral line क्लोम . प म Lung.
मृशा. चाचपणी. चचंप. Antinna.
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काि थमंत मत् य Cartilege fish. अि थमंत मत् य Bony fish प मवतं मत् य Lung fish. 
 

शाकर् मत् य. 
भारतीय िकनाऱ्याजवळ िवपुल असणारे हे मत् य आहेत. शाकर्  हे एका मत् यजातींच्या समूहाचे नाव 

आहे. याचंा सागंाडा का थींचा बनलेला असतो. त्यात अ थी नसतात. याची शपेटी वर वळलेली असते. 
(पुढील करणात ानमासा–िचतर् पहा) शपेटीच्या पराच्या पाठीकड या भागात पाठकणा असतो. 
पोटाकड या भागाचे दोन खंड असतात. शाकार्च्या अंगावर िविश  कारचे खवले असतात. त्याचंी टोके 
शपेटीकडे रोखलेली असतात. शाकर्  बहुधा खाऱ्या पाण्यात राहतात. कधी कधी ते नदीमुखात िशरतात. ते 
मासंभक्षक आहेत. इतराचें देह मृत झा यावर ते खातात िंकवा मारूनही खातात. एक शाकर्  माणसाला 
देखील मारून खातो. त्याची लाबंी १०, ११ मीटर असते. याहूनही ३, ४ मीटर अिधक लाबंीचे शाकर्  
असतात पण ते िदसावयास भयंकर असले तरी मो ा ाण्यावर ह ा करीत नाहीत. लहान लहान 
ाण्यावर आपली उपजीिवका करतात. शाकर्  मत् याचंी चरबी काढतात. शाकार्च्या वाळले या कातडीला 

‘शागर्ीन’ हणतात. शाकर् मासं पु कळ माणसाचें अ  आहे. कोकणिकनाऱ्याला शाकर्  सापडतात. भारतेतर 
उ ण देशाचं्या िकनाऱ्याजवळही शाकर्  मत् य सापडतात. 

 
मुशी, सामान्य भारतीय शाकर्  Scolidon sorrakowah. 

भारतीय िकनाऱ्याजवळ िवपुलतेने सापडणारी ही शाकर् जात आहे. या जातीच्या मत् याची लाबंी 
०·७ मीटर होते. याची आकृती िंचचोळी असते. त ड पोटाकड या बाजूस असते. इतर मत् याचंी त डे सरळ 
समोर असतात पण याचें खाली असते. याचं्यापुढे िंचचोळे नाक असते. या नाकाची पोकळी त डाच्या 
पोकळीला जोडलेली नसते. नाकाचा उपयोग केवळ वास घेण्यापुरताच असतो. सन पाण्यातूनच 
िग ाचं्या ारानंी केले जाते. त डाच्या मागचा भाग वक्ष. त्यात डा या उज या अंगाला पाच पाच िग फटी 
असतात. त्या उघ ा असतात, त्यावर ढापण नसते. त्याचं्या डा या उज या बाजू वापटले य असतात. 
पाठीवर दोन पर असतात. त्यातील पुढला मोठा असतो. पोटाच्या अंगाला मध्यरेषेत गुदाजवळ पुढे एक पर 
आिण शपेटीखाली दुसरा पर, असे दोन पर असतात. पोटाच्या डा या उज या बाजूला दोन दोन पर 
असतात. त्यातला पुढला मोठा असतो नरात माग या पराचं्या बुडाशी एकेक का थीची बनलेली काडंी 
असते. दोन कां ा शजेारी शजेारी असतात. हे त्याचे ीभोगाथर् पाश होत. त डाची बाहेरची सीमा 
चदंर्कोरीसारखी असते. डो यानंा दोन पापण्या असतात. त्या अचल आिण अगदी अपुऱ्या असतात. 
त्यािशवाय एक िनपटणीची पडदी असते ती खालून वर पुरतेपणी नेता येते. 

 
वक्ष (वक्ष ) Thorax. िग फटी. Gillslits. पाश Clasper. उदरीन (पोटाकडील) बाजू Ventral 

side. 
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आ० १३·२ शाकर्  मुशी. I १ पशर्रेषा. २ मासंवृदं (त्वचा दूर करून) ३ िग फटी. 
II सागंा ाचा डोक्याकडील भाग. करोटी, त्यामागे पाच मणके. त्यापासून िनघाले या सात कमानी. 

पिह या दोह चा आधार त डाला आिण बाकीच्याचंा आधार घसा व िग  यानं असतो. 
III मुशीचे उदरीन अंग. IV १ िग . २ दय. ३ िप नळी. ४ िप ाशय. ५ यकृ  डावा खंड. 

६ जठर. ७ मु क. ८ वृ . ९ अंतर्. १० संगुद. ११ पाश. 
 

 
सांगाडा 

या मत् याला जो सागंाडा असतो तो का थींचा बनलेला असतो. मध्यवतीर् पाठकणा, कशरेु असतो. 
त्यालाच जोडून पुढे कवटी असते. मणक्यानाच कशरेुक हणणात. कशरेुकाला एक बुधं असते. त्यातच 
मेरुकाडंाचा अवशषे गुंतलेला असतो. बुधंाच्या वरती कडे असते त्यात कशा ओवलेली असते. कवटीत मदू 
असतो. त्याच्याशी कशा सलग असते. कवटीच्या दोनही बाजूला दोन दोन का थींच्या कमानी असतात. 
जब ानंा त्याचंा आधार असतो. त्यामागे कशरेुकानंा जोडले या पाच का थींच्या कमानी असतात. त्याचंा 
िग ानंा आधार असतो. या मत् याला जे पर असतात त्यानंाही सागंाडा असतो. तो कशरेूसच जोडलेला 
असतो. कशरेूस जोडलेले मासंतंतूचे वृदं डा या उज या बाजूला असतात. एकदा डावा एकदा उजवा वृदं 
आकरस याने एकंदर शरीरात वळवळ उत्प  होते. परामंध्येही मासंतंतू असतात. त्याचं्या संकोच-
िवकासाने एकंदर शरीर नाव व हवावी त्या माणे व हिवले जाते. त्यानंा शपेटीची मदत होते. शरीर खोल 
नेणे िंकवा वर आणणे या गो ीही या अवयवानंी साधतात. या मत् याला दोनही कुशींना पशर्रेषा प  
असतात. 

 
अंतिंरिदर्ये. 

शाकार्च्या त डात अगदी कडेला दात असतात. त्याचंी टोके आत रोखलेली असतात. या मत् याला 
जीभ असते ती अचल असते. ितच्यात मासंतंतू नसतात. त डामागे घसा असतो. त्याच्या डा या उज या 
तटाला िग  असतात. त्यामागे एक लहानशी नळी असते. ती आखूड आिण आकंुिचतही असते. ितच्यामागे 
फुगीर भाग असतो. तेथून जठर सुरू होते. ते दुरमडलेले असते. दुमडीनंतरचा भाग आकंुिचत असतो. 
यानंतर एक बारीकसा फुगा, एक लाबंट िव तृत नळी आिण शवेटी आकंुिचत गुदनळी असते. फुगा व नळी 
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िमळून आतडे (अंतर्) असते. अंतर्नळीच्या आ तराला दोन तीन िपळोखे पडलेले असतात. याच नळीच्या 
आरंभी बाहेरून एक नळी िमळालेली असते. ती नळी, शजेारचा यकृतिंपड आिण पाचक िंपड यातूंन 
आलेली असते. जठराच्या दुमडीत पाचक िंपड असतो आिण बाहेर पुढच्या अंगास यकृत िंपड असतो 
त्याचे दोन खंड असतात, उजवा आिण डावा. यकृताच्या उज या खंडात िप ाशय खोच यासारखा असतो. 
जठराच्या काठाशी बाजूला लीहािंपड असतो. परंतु त्याचा संबधं जठराशी िंकवा कोणत्याही पचनिदर्याशी 
नसतो. 

 
जठर Stomach. यकृत Liver. पाचक Pancreas. 
िप ाशय Gallbladder. लीहा Spleen. 
 
शाकर्  मत् याची िपले मादीच्या पोटात तयार होऊन जन्मास येतात. 
 
मत् याची सनिदर्ये हणजे िग ाचंा संच. शाकर्  मुशीच्या या संचात पाच नग असतात. एकेक िग  

हणजे एकेक िपशवी असते. या िपशवीला दोन फटी असतात. एक घशात आिण दुसरी बाहेर. बाहेरच्या 
फटी उघ ा असतात. त्यानंा ढापण नसते. या िपशवीच्या आ तराला पु कळ चुण्या असतात. या 
आ तराला लागून अगदी पातळ रक्तवािहन्याचें जाळे असते. आ तराच्या एका अंगाने पाणी वहात असते 
आिण दुसऱ्या अंगाने रक्त वाहत असते. रक्तवािहनीचा पापुदेर्वजा तट आिण आ तर यामधून पाणी आिण 
रक्त आतील वायचूी ये जा होते ती िवरघळले या वरूपातच होते. ऊवर् O₂ रक्तात िमळतो आिण CO₂ 
कौ  पाण्यास िमळतो. असा िविनमय होण्याकरता पाण्याची वहाळ या िग ातून सतत चालू असणे 
अगत्याचे असते. मासा आप या त डात पाणी घेऊन त ड िमटतो. त डाचा तळ मासा वर रेटतो ते हा पाणी 
घशात जाते तेथून ते िग ात जाते. मत् याच्या दयाचे दोन मोठे कोठे आिण त्याला पुढेमागे जोडलेले 
आणखी दोन कोठे असतात. रक्त ितवामूलातून आदायक को ात, त्यातून िवसजर्कात आिण त्यातून 
वामूलात जाते. िठकिठकाणी एकमुखी ारे असतात त्यानंा व  हणतात. वामूलातून उदरीन वा 
िनघते. ती िग ािभमुख असते. ितच्या शाखोपशाखा िग ात जातात. तेथून रक्त येते ते पृ ीन वते येते 
आिण इतरतर् जाते. तेथून ते परतते ते हा ितवामूलात जमते आिण तेथून दयात िशरते. िग ातून आलेले 
रक्त दयात न जाता थेट पृ ीन वते जाते. ितवामूल Sinus venosus. वामूल Conus arteriosus. 
व  Valve.  उदरीन Ventral. पृ ीन. Dorsal. आदायक Atrium. िवसजर्क Ventricle. 

 
मत् याला कीलोम असते. त्यािवषयी िववेचन बेडूक करणात येईल. 
 
मत् याचा चैतन यहू पुढे करण ३१ मध्ये सागंावयाचा आहे. 
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आ० १३·३ मत् यािभसरण यूह. जतर्वीया ितवा. २ उदर ितवा. ३ उदरीन महा वा. ४ पृ ीन महा वा. 
५ ास ारे. ६ यकृत. ७ लीहा. ८ अंतर्. ९ जनन िंपड. १० वृ . दयाभोवती क डाळे काढले आहे. दुहेरी 
रेघानंी शु  आिण एकेरी रेघानंी अशु  वािहन्या दाखिव या आहेत. वामूल व ितवामूल हे दयाचे कोठे 

मानले तर ते एकंदर चार भरतात. चारीभोवती िमळून एक क डाळे काढले आहे. 
 

मत् यश क. 
काि थमत् याचं्या अंगावर खवले असतात. कातडीचे दोन थर चमर् व अिपचमर् असे असतात. चमर् 

हा खालचा थर. त्यात खव याचा तळ तबकडीवजा झालेला असतो. वरती शडा असतो तो अिपचमार्चा 
बनलेला असतो. सवर् खवला कठीण असतो. तो मागे रोखलेला असतो. अशा खव याला तलंकट श क 
हणावे. अि थमत् यापैंकी काहींच्या खव याचं्या अगर्भागी काटे असतात. त्यानंा अगर्कंट हणाव.े काही 
अि थमत् यानंा खवले असतात. त्यानंा काटे नसतात. त्याचें काठ वाटोळे असून त्यात वाटो या रेषा 
असतात, आिण अऱ्यासारख्या रेषाही असतात. अशा खव यानंा चकर्ाकं श क हणाव.े अि थमत् याचे 
खवले छपरावरील कौला माणे रचलेले असतात. रावस मत् याला अगर्कंट खवले असतात. पण मंगीण 
बोईर मत् याला चकर्ाकं श क असतात. अगर्कंट काय िंकवा चकर्ाकं काय, दोनही चमार्तच उगवलेले 
असतात. मातर् त्यानंा पसरट तळ नसतो. काही मत् यानंा खवले नसतात. उदाहरणाथर् िंशगटा. 

 

 
 

आ० १३·४ मत् यश क. १ तलकंट. २ चकर्ाकंश क. ३ अगर्कंट. 
 

श क Scale. चमर् Dermis. अिपचमर् Epidermis. तलकंट Placoid. अगर्कंट Clenoid. चकर्ाकं 
Cycloid. 

 
अि थवंतमत् य  

काि थमय सागंाडा असलेले मत् य आहेत त्याहून अि थमय सागंाडा असणारे मत् य अिधक िवपुल 
आहेत. भू तराचंा शोध करता असे आढळले की, काि थमत् य उत्प  झा यानंतर को वधी वषार्ंनी 
अि थमय मत् य उत्प  झाले. पूवीर् होत्या आता नाहीत अशा जाती अि थमयात तशा काि थमयातही 
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सापडतात. त्यात या काि थमय जाती िनःसंशय अिधक जुन्या आहेत. सां त काि थमत् य बहुशः खाऱ्या 
पाण्यात सापडतात, पण अि थमय मत् य खाऱ्या तसे गो ा पाण्यातही िवपुल आढळतात. खा  
मत् याचं्या बऱ्याचशा जाती अि थमय आहेत. सागंा ात अ थी असणे हे त्याचें धान लक्षण आहे. त्याचं्या 
सागंा ात का थी नसतात असे मातर् नाही. काहीत कमी असतात, काहीत अिधक असतात, एवढाच 
फरक. अ थींचा ादुभार्व डोक्याची कवटी आिण िग ाचें ढापण यात झालेला आढळतो. िग ानंा ढापण 
असणे हे अि थमय मत् याचें एक िवशषे लक्षणच आहे. त्याना िग फटी चारच असतात. आणखी एक 
लक्षण असे आहे की मूतर्, रेत आिण िव ा बाहेर पडण्याची ारे वगेवगेळी असतात. नरानंा संभोगाथर् वतंतर् 
अवयव, पाश नसतात. त्याचं्या नाकपु ा त डाशी जोडले या नसतात. 

 
काि थमयाचं्या आत ाला िपळव ा असतात तशा अि थमयाचं्या नसतात. अि थमयाचंी आतडी 

अिधक लाबं असून त्याचंी पु कळ वटेोळी असतात. याखेरीज जठर आिण इतर पचनिदर्ये याचं्या रूपात 
बराच भेद असतो. काि थमयाचं्या जठराचा उ राधर् नळीवजा असतो तर अि थमयाचं्या जठराचा उ राधर् 
रंुद व जाडजूड असून िपसणीवजा असतो. िपसणी व आतडे याचं्या साधं्यात पाच एकमुखी िपश या 
असतात. (हे अवयव मंगीण बोयीराच्या िचतर्ात दाखिवले आहेत.) पु कळ अि थमयाचं्या पाठीकडील 
(पृ ीन) अंगाला एक िपशवी असते. ती ऊवर् O₂ वायनेू भरलेली असते. ितच्यातला वाय ूआ तराच्या 
िंपडातून उत्प  होतो आिण त्या मत् याला वर येणे सहज साधते. वाय ूिजर याने मासा जड होतो आिण 
त्याला खाली जाणे सहज साधते. हणून या िपशवीला तरणकोिशका असे नाव िदले आहे. अि थमयाचंी 
ीपुरुषसत्त्वे बाहेर पाण्यात पडून अंडी िपली बाहेरच तयार होतात. 

 

 
 

आ० १३·५ अि थमत् य अंतरंगे. १ िग . २ घसा. ३. मु क. ४ वृ . ५ वायुकोठी. ६ पाठकणा. 
 
पृ ीन Dorsel. (उदरीन Ventral) तरणकोिशका Airbladder.  
 

काि थमत् यिवशेष 
भारताचा समुदर्काठ मोठा आहे. िशवाय भारतभमूीवर न ा आिण तळीही पु कळ आहेत. 

वाभािवकपणे त्यात मत् यसंप ी िवपुल आहे. मत् य हे पु कळ माणसाचें अ  आहे. त्यामुळे त्याचंी पैदास 
वाढिवण्याचे यत्न चालू आहेत. महारा टर्ात ज्याचंी पैदास होते त्यापैंकी तीन शाकर् जाती आिण चार रे 
जाती काि थमत् य वगार्त या आहेत. त्या अशा : 

 
(१) मुशी शाकर् . याचे वणर्न अगोदरच येऊन गेले आहे. 
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(२) नाळी. बीण. करवती मासा Saw fish. ही एक शाक जात आहे. याच्या त डाच्या डा या 
उज या अंगाला करवतीच्या सारखे दाते असतात. ही करवत लहान मत् याचं्या गदीर्त घुसवनू हा त्याचंा 
फ ा उडवतो. हा वतः आठ हात लाबं होऊ शकतो. 

 
(३) नाकचोच मासा Sharpnosed fish. याचे नाक चोचीसारखे टोकदार असते. याची पाठ अमळ 

मळकट रंगाची असून पर िपवळस असतात. हा दोन पावणे दोन हात लाबं होतो. 
 
(४) कणार हातोडी मासा Hammarhead shark. हाही एक शाकर्  आहे. याच्या डो यानंा जाडजूड 

आिण लाबं डेखे असतात. त्यामुळे याचे रूप एका ा हातो ासारखे िदसते. याची लाबंी आठ हात होऊ 
शकते.  

 
ज्यानंा रे शाकर्  (िकरणशाक) हणतात. अशा जाती चार आहेत त्या अशा :– 
 
(५) िंशगाड रे. Davil ray. या मत् याचे रूप डावी उजवीकडे टोके वाढले या पतंगासारखे असते. 

िशवाय याला िंशगे भासण्यासारखे मासंल सर असतात. याची शपूेट बारीक व आखूड असते. 
शपेटाशजेारीही बोटासारखे आखूड फाटे असतात. याचा रंग काळा असतो. (आ० १३·६·४) लाबंी शपूेट 
सोडून ४ फूट, २॥ हात असते. 

 

 
 

आ० १३·६ काि थमत् य. १ करवती मासा. २ हातोडी मासा. ३ नाकचोच मासा. ४ िशगाड रे. 
५ वाघुळ रे. ६ चाबकू रे. ७ िवजेरी रे. 
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(६) चाबूक रे. Whipray. पतंगमासा. याची आकृती पतंगासारखी असते. शपूेटही पतंगाच्या 
शपेटासारखी असते. त्या शजेारी दोन बोटासारखी सर असतात. पाठ िहरवस असते. ितच्या भोवतालचा 
भाग काळसर आिण त्याशजेारचा िंपगा असतो. त्यात पाढंरे िठपके असतात. शपूेट चाबकासारखे िदसते 
हणून नाव चाबकू रे असे पडले आहे. (आ. १३·६·६) लाबंी शपूेट सोडून ५ फूट, ३। हात.  

 
(७) वाघूळ रे. Bat fish. या मत् याची आकृती वाघुळासारखी असते. यासही लाबं शपूेट असते 

याचे मुख्य अंग दोन हात होऊ शकते. रंग कबरा व िठपकेदार काळा असतो. (आ. १३·६·५) लाबंी शपूेट 
सोडून ५ फूट, ३। हात. 

 
(८) िवजेरी मासा. Electric fish. 
याच्या शपेटाचा बुधंा जाड आिण बाकीचा भाग गोल असतो. रंग काळा िंपगा असतो. याच्या डा या 

उज या कुशीत दोन अवयव असतात त्या जणू िवजेऱ्याच असतात, त्यातून िवजेचे उग्दार िनघतात, त्यानंी 
सौ य ध े  बसतात. घेर २ हात. (आ. १३·६·७) 

 
महारा टर्ात अि थमत् य पु कळ आहेत त्यात या काही जाती अशा:– 
 

(१) गटगटी Bombay duck. 
हा खाऱ्या पाण्यातला मासा आहे. हा ३० cm. लाबं होऊ शकतो. याचा रंग िंपगट असतो. याच्या 

त डात दात असतात. त्याचें अनेक संच एकामागून एक उगवतात. एक संच िझजून जातो आिण दुसरा 
त्याच्या जागी येतो. हा खा  आहेस, सुकवनू ठेव यावर यालाच ब िबल हणतात. 

 

 
 

आ० १३·७ अि थमत् य. १ गटगटी. २ तारली. सािर्डन. पेढवा. 
 
(२) सािर्डन–तारली. पेडवा. हे खाऱ्या पाण्यातले मासे कोकण िकनाऱ्याला सापडतात. याचंी 

लाबंी वीतभर असते. रंग ताबुंस करडा असतो. हे फार रुचकर असतात. हे ड यात भरून ठेवण्याची प त 
आहे.  

 
(३) करडा पापलेट White pomfret. सरंगा या नावाच्या तीन खाऱ्या पाण्यात राहणाऱ्या 

मत् यजाती आहेत त्यातली ही एक आहे. हा मत् य उजवी डावीकडून चपटलेला असतो. याची लाबंी ३४ 
cm. पयत होते. याचे मासं रुचकर लागते. 
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आ० १३·८ अि थमत् य. १ करडा पापलेट. २ काळा पापलेट. ३ रुपेर पापलेट. ४ बागंडा. 
 
(४) रुपेरी पापलेट. Silver pomfret. हाही सरंगाच. आकार आकृती रुची तशीच. रंग मातर् रुपेरी 

असतो. 
 
(५) काळा पापलेट Black pomfret. सरंगा असे यालाही हणतात. िशवाय याला हालवा असे नाव 

आहे. याचा रंग काळा असतो. बाकी सवर् गो ी वरील माणेच असतात. 
 
(६) बांगडा Indian Mackerel. या मत् याचं्या झुंडीच्या झुंडी कारवारी िकनाऱ्याजवळ आढळतात. 

हा साधारणतः वीतभर लाबं असतो. रंग पाठीकडे करडा असतो. हे पु कळाचें ि य खा  आहे. 
 
(७) रावस Indian salmon. हे मासे उ म खा  हणून िस  आहेत. हे समुदर्ात राहतात आिण 

उन्हा याअखेर नदीमुखातून वर जाऊन गो ा पाण्यात अंडी घालतात. याची लाबंी चार हात व वजन ९ 
िकलोगर्ामापयत होऊ शकते. याचा रंग पाठीवर िनळसर काळा असतो. 

 

 
 

आ० १३·९ रावस. 
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(८) सुरमाई Seer fish. या नावाचे मासे पि म िकनाऱ्याजवळ आढळतात. याचंी लाबंी दोन 
सवादोन हात होते. हे िदसायला सुरेख आिण चवीला चागंले असतात. हणून लोकाचें फार आवडते 
आहेत. 

 
(९) घोल Jew fish. यात तीन चार जाती आहेत. त्यात महत्त्वाचा फरक नसतो. त्याचंी लाबंी चार 

हात आिण वजन १४ िकलोगर्ामपयत भरते. रुचीच्या बाबतीत हा जरा कमी तीचा मानतात. 
 

 
 

आ० १३·१० सुरमाई आिण घोल. 
 

(१०) वांब Eel. हे मत् य असून सापासारखे िदसतात. हे चपटे नसतात, वाटोळे असतात. तथापी 
यानंा पर असतात. समुदर्ातले वाबं असतात त्यानंा हाता पायाचें पर नसतात. गुदाच्या पुढचे पोटाकडील 
पर कोणासच नसतात. गुदाच्या पुढचे पोटाकडील पर कोणासच नसतात. यानंा खवलेही लहानसेच 
असतात, िंकवा नसतातही. हे मत् य इतर लहान मो ा मत् यानंा खातात. हे खाऱ्या पाण्यात तसे गो ा 
पाण्यातही आढळतात. परदेशी वाबं समुदर्ात जन्माला येतात आिण ौढपणी गो ा पाण्यात व तीला 
जातात. भारतातील गो ा पाण्यात वाबं आढळतात. संततीकरता ते समुदर्ात जात असावते असा तकर्  
आहे. अ ाप शोध लागलेला नाही. अहीर या नावाचा एक वाबं चागंला दोन अडीच हात लाबं असतो तो 
गो ा पाण्यात आढळतो. त्याच्या पाठीवर रंग िंपगट, बगलाचंा आिण पोटाचा िपवळस असून िठकिठकाणी 
काळे िठपके असतात. याला खालीवर पु कळ दात असतात. याला पकडण्याकरता युक्ती करतात ती 
अशी. एका आवळ त डाच्या घ ात मढीच्या कात ाचा तुकडा ठेवनू तो घडा त याच्या िंकवा नदीच्या 
काठाजवळच्या गाळात बुडवनू रातर्भर राहू ावयाचा. सकाळी बहुधा त्यात एकादा वाबं वटेोळे घालून 
बसलेला आढळतो. 
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आ० १३·११ समुदर्ातला वाबं मोरे. 
 
अहीर Anguilla bengnlensis. 
 

 
 

आ० १३·१२ अिहर वाबं. 
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(११) िंशगटा. Macrones armatus. या नावाचे मासे महारा टर्ातील पूवर्वाही न ात आढळतात. 
ते सुमारे टीचभर लाबं होतात. त्याचं्या पाठीवर दोन पर एकामागे एक असतात. पिह यात आठ िशरा 
असतात. तर दुसऱ्या माग यात त्या अिधक असून आरंभीच तेव ा प  व नंतर अ प  असतात. त्याच्या 
खालच्या ओठाला एक तंतू असतो. त्याला खवले नसतात पण मासंवृदं असतात. 

 

 
 

आ० १३·१३ िंशगटा. काचमासा. 
भारतीय मत् य. 

महारा टर्ाच्या बाहेर पण भारतातच आढळणाऱ्या काही मत् यजातींचा उ ेख आिण थोडेसे वणर्न 
यापुढे करावयाचे आहे. ातंमयार्दा राजकीय दृ ा ठरवले या असतात. त्या ाण्याचं्या वसित थानाच्या 
वणर्नाला नेमक्या जमतात असे नाही. नदी एका ातंातून दुसऱ्यात जाते तसे ितच्यातील मासेही जातात, हे 
ध्यानात ठेवाव.े समुदर् तर अनेक ातंाना सलगच असतो ते हा त्या संबधंीही तोच न्याय लागू समजावा. 
थानाचे उ ेख थूलमानाचेच आहेत हे तात्पयर्. 

 
(१) बोय Mullet हे मासे समुदर्ात िंकवा नदीमुखात आढळतात. ते तळच्या गाळातील वानसे 

खाऊन राहतात. यापैकी मंगीण बोयीर हणून एक जात आहे. याची लाबंी वीत सवा वीत होऊ शकते. 
याचा रंग रुपेरी करडा असतो. डोक्याच्या कुशी सोनेरी असतात. पाठपराचे काळ काळे असतात. 
हातपराच्या तळाशी काळा िठपका असतो श क चकर्ाकं असतात. शपेटाच्या वरचा खालचा भाग जवळ 
जवळ सारखे असतात. त्यात या त्यात वरचा थोडा मोठा असतो. 

 

 
 

आ० १३·१४ मंगीण बोयीर. १ जठर. २ िपसणी. ३ िपश या. 
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(२) साळूमासा Porcupine fish. या नावाचा मासा अरबी समुदर्ात भारताच्या िकनाऱ्याजवळ 

आढळतो. तो िबचकला हणजे फुगून नारळाएवढा होतो. त्याच्या अंगावर काटे उभे राहतात. या 
देखा यावरून त्याचे नाव साळूमासा असे पडले आहे. सशाच्या वगार्त या एका पशूच्या अंगावर काटेवजा 
लाबं लाबं केस असतात ते असे उभे राहतात. त्या पशुचे नाव साळू असे आहे. 

 

 
 

आ० १३·१५ साळूमासा. 
 
(३) िह सा Giant herring. हे मासे भारताच्या पि म िकनाऱ्याजवळ अरबी समुदर्ात सापडतात. 

याचंी लाबंी साधारणपणे एक वीतभर असते. याच्या पाठीवर एकच पर असतो. हे मासे रुचकर खा  हणून 
िवशषे िस  आहेत. िह सा हे जाितनाम आहे. यात अनेक जाती आहेत. 
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आ० १३·१६ िह सा. 
 
(४) मशीर. राऊ. Mahseer. या नावाचे मासे मच्छीमार लोकानंा फार आवडतात. ते सुमारे 

अडीच हात लाबं असतात. यातही एका गोतर्ातील अनेक जाती आहेत. सवर् जाती भारतभर िठकिठकाणी 
गो ा पाण्यात सापडतात. यापैकी िहमालयाच्या दिक्षण रागेंतील पाण्यात सापडणारी जात िचतर्ात 
दाखिवली आहे. या मत् याचा रंग पाठीकडे िहरवा आिण पोटाकडे पाढंरा असून पाठीकडचे खवले मध्यंतरी 
िंपगट तर पोटाकडचे मध्यंतरी िफके गुलाबी रंगाचे असतात. मासा बराच मोठा अस यामुळे त यात िंकवा 
नदीच्या डोहात सापडतो हे उघड आहे. J. B. N. H. S. De. 39 
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आ० १३·१७ मशीर. राऊ. 
 
(५) रोिहत Rohita. या नावंाचा मासा आहे तो दोन अडीच हात लाबं होतो. त्याचा रंग पाठीवर 

िनळसर िंपगट असतो. कुशी आिण पोट याचंा रंग पाढंरा असतो. काहीच्या त्येक खव याला ताबंडी खूण 
असते. पर ताबुंस िंकवा काळे असतात. याच्या ओठावर आखूडसे, डा या उज या अंगाला दोन दोन तंतू 
असतात. हा मासा पठारावरील गंगानदीत सापडतो. 
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आ० १३·१८रोिहत. 
 
(६) गौरामी Dwarf gourami हा एक छोटा मासा आहे. हा फार तर ५ cm. लाबं होतो. हा उ र 

भारतातील गो ा पाण्यात आढळतो. यातील नराच्या अंगावर उभे िकरिमजी आिण िनळे असे आलट 
पालट प े  असतात. 

 
(७) नंदनमासा Paradise fish. हा दिक्षणभारती आहे. याची लाबंी ७ cm. होते. याचा रंग सुरेख 

िंपगा असतो. (आ० १३·१९) 
 

 
 

आ० १३·१९ गौरामी. नंदन मासा. 
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(८) काचमासा Classfish. हाही एक िंहदी गो ा पाण्यातला छोटासा मासा आहे. याची अंतरंगे 

बाहेरून िदसतात. याचीही लाबंी ५ cm. च्या आंत असते.) आ० १३·१३ बारीक) 
 
(९) सयामवीर Siamese fighter. हाही एक ५ cm. लाबंीचाच मासा आहे. यातील नरानंा लाबं 

लाबं पर असतात. त्यानंा रंगही मनोहर अंिजरी असतो. नर ौढ झा यावर एकमेकाशी त्वषेाने भाडंतात. 
यु े पाहण्याकरताच याना मु ाम पाळतात. अथार्  नर वगेवगेळे ठेवनू रण पाहण्याच्या वळेीच एका भां ात 
आणावे लागतात. हा मूळचा सयामी पण आता भारतातील जलागारात रूढ झाला आहे. (रंगीत) 

 
(१०) झी ामासा Zebra. वरच्या ितहीपेक्षाही छोटा असा हा मासा आहे. हा बगंाली आहे. 

झी याच्या अंगावर प े  असतात तसे याच्या अंगावर त डाच्या माग या काठापासून शपेटापयत लाबंट प े  
असतात. िनळा, काळा आिण पाढंरा असे ते एका आड असतात. (रंगीत) 
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करण १४ 

 
जागितक मत् य 

 
मत् याचंी वाभािवक उत्प ी जगभर होते. सामान्यतः मत् यवगार्चे गुण आिण भारतीय मत् य 

यािवषयी ाथिमक मािहती मागील करणात सािंगतली. आता तुत करणात भारतेतर जगात 
आढळणाऱ्या काही मत् याचंी मािहती ावयाची आहे. यातले देखील काही मत् य भारताबाहेर तसे आतही 
आढळणारे आहेत त्या त्या िठकाणी तसे दशर्िवले आहे. िनसगर्तः जे मासे भारतात न हते असे काही मासे 
आज माणसानंी येथे आणलेले असून त्याचंी उत्प ी येथे होत आहे. चीन जपान इत्यादी देशातूनही काही 
मासे नेऊन इतरतर् रूढ केले आहेत. इितहासाखेरीज आता या गो ींना िवशषे महत्त्व रािहलेले नाही. 

 
(१) ानमासा Dogfish 

काही शाकर्  वगार्त या काि थमत् यानंा हे नाव िदलेले आहे. ौढ मासा हात दीड हात लाबं होऊ 
शकतो. हे मासे खाऱ्या पाण्यात राहतात. तथापी िंहदी िकनाऱ्याजवळ सहसा आढळत नाहीत. याचंी अंडी 
असतात ती एकेका चौकोनी पुडक्यात एकेक अशी पाणझाडाच्या फादंीला अडकवलेली असतात. ती कधी 
कधी मंुबईच्या िकनाऱ्यावर भरतीच्या पाण्याबरोबर आलेली आढळतात. 

 
 

 
 

आ० १४·१ ानमासा शजेारी. अं ात ियलू. 
 

यानंतर सािंगतलेले सवर् मत् य अि थमंत आहेत. 
 

(२) टजर्न Sturgeon. 
हे एक मत् यफुल आहे. यातले मासे शाकार्सारखे िदसतात पण त्याचं्या सागंा ात अ थी 

असतात. त्यानंा इतर अि थमत् या माणे िग ढापण असते. त्याना दाढीचे तंतू असतात, दात नसतात 
आिण त ड पुढे लाबंवता येते. त्याचं्या अंगावर अि थमय तबक ाचं्या पाच रागंा असतात. पाठीवरच्या 
मध या रागेंत या तबक ा मोठा या आिण इतर रागंात या लहान असतात. मो ा आकाराच्या जाती 
समुदर्ात राहतात आिण केवळ िवणीसाठी नदीमुखात जातात. बारीक जाती गो ा पाण्यात राहतात. 
टजर्नाचें मासं व अंडी याचंी गणना उ म खा ात होते. लाबंलचक नाकाड असलेली एक जात िमिसिसपी 
खोऱ्यात आहे. अशीच एक चीनात आहे. मोठा मासा सहा हात लाबं असतो. 
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आ० १४·२ टजर्न 
 

(३) कापर् Carp. 
हे एका मत् यकुलाचे नाव आहे. हे कुल गो ा पाण्यातले सवार्त मोठे आहे. हे मूळचे पारसीक, 

मलाया, चीन, या देशातले आहे. याचे बेणे वासी लोकानंी १३ या शतकात युरोपात आिण एकोिणसा या 
शतकात अमेिरकेत नेले. आता ते सावर्ितर्क झाले आहे. कापर् मत् याचं्या त डात दात नसतात, घशात 
असतात. त्याच्या पाठीवर एकच पर असतो. त्याला वायुकोठी असते ती अ थींच्या साखळीने ोतर्ाशी 
जोडलेली असते. िंहदी मशीर व रोिहत या जाती कापर् कुलात या आहेत. ते दोन हात लाबं होतात पण 
इतर पु कळ जाती बोटभरसु ा लाबं नाहीत अशा आहेत. 

 
(४) सोनमासे Gold fish. या नावाचे देखणे मासे िस  आहेत ते सवर् कापर् याच कुलातले आहेत. 

सोनमाशातही अनेक जाती पोटजाती आहेत. काही २·५ cm तर काही १८ cm. लाबं असतात. हे मासे 
पाळीव आहेत. याचें वन्य बाधंव चीन-जपान या देशातील गो ा पाण्यात आढळतात. वन्याचंा रंग काळसर 
असतो. त्याचं्या लाखो अं ापैंकी एका ातून सोनेरी मासा िनपजतो. असेच मासे िनवडून पाळले गेले 
आहेत. या पाळीव व सोनेरी रंगाच्या माशाचं्या संततीतही के हा के हा वगेवगे या रंगाचे मासे िनपजतात. 
त्यातले काही मूळच्या काळपट रंगाचे असतात. पु कळाचंा रंग सोनेरी पण काहींचा काळपट तर काहींचा 
पाढंरासु ा िनघतो. काहींना दोन दोन तीन तीन रंगाचें िठपके िंकवा प े  असतात. ही झाली रंगाची गो . 
पराचं्या आकारात आिण आकृतीतही पु कळ भेद आढतात. काहींचा रंग आरंभी वन्यासारखा काळपट 
असतो तो ौढपणी वगेळाच होऊन राहतो! कापर्कुलात एकंदर १५,००० च्या वर जाती आहेत. (रंगीत 
िचतर्.) 

 
(५) िपराना Piranha. या नावाचे मासे दिक्षण अमेिरकेच्या नदीना यात सापडतात. आकाराने ते 

िवशषे मोठे नसतात, सुमारे वीतभर असतात. तरी ते मोठे कूर्र असतात. त्याचें मोठमोठे जमाव असतात. 
अशा जमावाने ह ा करून नदीत पोहावयास उतरले या माणसाचें मासं तोडून तोडून त्यानंा ठार के याची 
उदाहरणे घडली आहेत. या मत् याचं्या कुलाचे नाव ‘चरािसन’ असे आहे. यातील जाती केवळ दिक्षण 
अमेिरका व आि का येथेच आहेत, असे वीस वषार्पूवीर् मानीत. पण यातील जाती सीिरया मादागा कर व 
भारत यातही आढळून आ या आहेत. 
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आ० १४·३ िपराना. 
 
(६) िमशाळ मासे Cat fish. काही मत् याचं्या त डाभोवती िनदान दोन िमशासारखे तंतू असतात. 

त्यानंा हे नाव िदले आहे. या मत् याचं्या त डात दात असतात. त्यानंा पाठपर बहुधा एकच असतो आिण त्या 
मागे एक मासंल िंकवा मेद वी पर असतो. यातील कोणत्याही जातीला खवले नसतात, खव याचं्या जागी 
अि थतबके असतात िंकवा काहीच नसते. िंशगटा हा महारा टर्ीय िमशाळ मासा आहे. त्याला खवले 
नसतात. या मत् यानंा वायुकोठी असते ती अ थींच्या माळकेने ोतर्ाशी जोडलेली असते. पु कळसे िमशाळ 
मासे वीतभर िंकवा त्याहून आखूड असतात. बहुतेक जाती गो ा पाण्यात, पण काही थो ा 
खाऱ्यापाण्यातही राहतात. अितशीत देश सोडून इतरतर् या कुलातील जाती आढळतात. 

 
वेलस. िबडाल Wels. 

या नावाचा एक िमशाळ मासा जमर्नीत आढळतो. तो भला मोठा सुमारे सहा हात लाबं होऊ 
शकतो. नदी-मत् यापैंकी केवळ टजर्न मातर् त्याहून मोठा होऊ शकतो. िबडालमासा िचखलात वावरतो 
आिण संधी साधून पाणप यानंा पकडतो. या मत् याला खवले नसतात. या िमशाळ कुलात २००० च्या वर 
जाती आहेत. 

 

 
 

आ० १४·४ िबडाल. 
 

क ड Cod. 
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हे एका सु िस  मत् याचे नाव आहे. या जातीचे को वधी मासे दरवषीर् अ  हणून आिण औषध 
हणूनही पकडले जातात. हे उ र अटलािंटक महासागरात सापडतात. तेथे ते इतके िवपुल आहेत की 
वषार्नुवष हे पीक काढले जात असूनही त्याचंा कधी तुटवडा पडलेला नाही. या जातीची एक मादी प ास 
साठ लाख अंडी घालते. त्याची जपणूक मातर् ती करीत नाही. तरी ितची संतती पीक देण्याइतकी िटकून 
राहते हे उघड आहे. क ड माशाच्या पाठीवर तीन आिण पोटाखाली दोन पर असतात. त्याच्या दाढीच्या 
जागी एक तंतू असतो. त्याची पशर्रेषा ठळक असते. त ड समोर असते. शपूेट अखंड असते. पाठीवर 
िहर यात िपवळे िठपके असतात. त्याची लाबंी सुमारे चार हात होऊ शकते. हे मासे फार अधाशी असतात. 
त्याचं्या पोटात दुसरे मासे आिण पक्षीच काय पण पु तके आिण िक याचें जुडगे देखील कधी कधी 
सापडले आहेत. (रंगीत िचतर्). 

 
हॅिलबट हलीबत. Halibot. 

काही मत् य जाती फारच िविक्ष त असतात. त्यापैंकी ही एक जात आहे. या जातीचा मोठा मासा 
सहा साडे सहा हात लाबं आिण २५० िकलोगर्ाम वजनाचा असतो. अटलािंटक आिण शातं महासागराचं्या 
उ र भागात याचंी व ती असते. या मत् याचे दोनही डोळे उज या बाजूला असतात. हे िविक्ष त मासे डोळे 
असलेली बाजू वर करून समुदर्ाच्या तळाशी वावरतात. त्यामुळे तळाच्या देखा यात ते सहज लपून जातात. 
तेथे त्यानंा आपले भ य सहज िमळिवता येते. बालक असताना हे मत् य पृ ाजवळच्या पाण्यात वावरतात 
ते हा त्याचें डोळे सामान्य मत् या माणे डा या उज या बाजूला असतात. त्यावळेी सामा य मत् या माणेच 
पाठवर करून िंहडतात हळूहळू त्याचे डोके िपळवटते आिण दोनही डोळे एका बाजूला येतात. असे झाले 
हणजे ते तळाशी जाऊन राहतात. त्याचे नुसते डोळेच वळतात असे नाही तर त ड सु ा वळते, पण 
पुरतेपणी वळत नाही. अधर्वट वळते. एकामुळे दुसराही िविक्ष तपणा येतो तो असा की, जी बाजू खाली 
राहते ती िबनरंगी राहते आिण जी वर येते ितलाच काळपट रंग येतो. 

 

 
 

आ० १४·५ हलीबत. 
 

हेपती आिण िशवरा (Sole) 
या नावाचे मासे भारतीय िकनाऱ्यावर सापडतात. त्याचंी लाबंी सुमारे वीतभर असते. ते हॅिलबट 

मत् या माणे िविक्ष त असतात. ते वासी आहेत कारण ते कधी कधी नेमक्या जागी सापडतात, पण 
थो ाच िदवसात तेथून नाहीसे होतात. 
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आ० १४·६ गंबजूी गभार्र मादी. 
 

 
 

आ० १४·७ गंबजूी नर. 
 

(९) गंबूजी मासा Gambusia holbroki. 
हा मासा मूळचा दिक्षण अमेिरकेतला. हा आकाराने अगदी लहान सरासरी बोटभर लाबंीचा िंकवा 

त्याहून थोडा लहानच असतो. याला खा  हणून िहवताप आणणाऱ्या अ या फार आवडतात. हणून याचे 
बेणे देशोदेशी नेऊन त्याची पैदास केलेली आहे. याची अंडी नसतात, मादी िपलेच सवते. हणून पैदास 
करणे सोयी कर असते. 

 
(१०) उडार मासे. Flying fish. 

महासागरातील काही मत् यानंा हवमेध्ये उडता येते. काही संगी याचें थवचे्या थव े उडताना 
आढळतात. अशा बऱ्याच जाती आहेत. त्यापंकी बहुतेक एक उ ाण करून मग हवतूेन नुसते घसरतात. 
एका ा जातीला प या माणे पखंाऐवजी पर हालवनू उ ाण चालू ठेवण्याचे साध याचे आढळते, पण ते 
फार थोडा वळे. उडारमासे सवर् महासागरात आढळतात. 

 

 
 

आ० १४·८ उडार मासा. 
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(११) घोडमासा. Sea horse. 
हे मासे साधारण बोटाएवढे असून िविचतर् असतात. याचे त ड काहीसे घो ासारखे िदसते. रंग 

िपवळा असतो. हा आप या शपेटीने िहर या वानसाच्या काडंाना िवळखा घालतो. नराच्या अंगावर एक 
िपशवी असते. ितच्यात अंडी ठेवली जातात. िपले िनपज यावर िपता त्यानंा पाण्यात ढकलून देतो. लाबंी 
एका ा टीचभर असते. हे भारताच्या िकनाऱ्याजवळ िवपुल आहेत. इतर उ ण देशातही आहेत. 

 
(१२) नळी मासा. Pipe fish. 

हा एक लाबंट मासा असतो. मादी आपली अंडी, नराच्या पोटावर एक पन्हळ असतो त्यात ठेवते. 
िपले उपज यावर पाण्यात जातात. हेही भारताच्या िकनाऱ्याजवळ िवपुल आहेत. हे मासे सवर् उ ण देशाचं्या 
समुदर्ात सापडतात. (आ. १४·९) 

 

 
 

आ० १४·९ नळी मासा. २ घोडमासा. ३ देवदूत. 
 

 
 

आ० १४·१० परदेशी वाबं. 
 
(१२) वांब Eel. 
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ईल हणून काही मत् यजाती युरोप अमेिरकेत आढळतात. प ास वषार्पूवीर् त्याचं्या संबधंी एक 
कूट न होता तो हा की त्याचंी अंडी कोठे असतात? एकदम िपले जन्माला येत असली तर ती तरी कोठे 
असतात? आता हा न सुटलेला आहे. या मत् याचंी अंडी सहज िदसण्यासारख्या जागी मुळी नसतातच. 
ौढ वाबं मासे, तळी, ओढे, न ा, यात सापडतात. पण अंडी अटलािंटक महासागराच्या पि म भागाच्या 
अगदी खोल पाण्यात मातर् असतात! येथवर जाऊन मादी आपली अंडी घालीत असली पािहजे यात शकंा 
नाही. काही हंगामात हे मासे, नर व मा ा, समुदर्ाकडे जाताना आढळतात. मासंाकरता त्यानंा पकडण्याची 
विहवाट पूवार्पार चालत आलेली आहे. अं ातून बाहेर पडणारी िपले ौढ मत् याहून फारच िनराळी 
असतात, हणून सहसा ओळखू येत नाहीत. ती पातळ पारदशीर् पानासारखी असतात. सरासरी अडीच 
वषार्ची झा यावर ती िकनाऱ्या जवळ येतात आिण मग नदीमुखातून नदीच्या उगमाकडे वास करीत 
जातात. या वळेी ती गंडूपदासारखी झालेली असून बोट दीड बोट लाबंही झालेली असतात. हळू हळू 
त्यानंा पर उगवतात, आिण ड गरमाथ्यावरचे एकादे तळे गाठीपयत त्यानंा ौढ रूप येते. तेथे पाचसात वष 
राहून त्याचंा आकार चागंला दोन तीन हात लाबंीचा होतो. इतके झा यावर त्याचंा परती वास सुरू होतो 
एकादे वषर् याही वासात जात असेल. शवेटी अटलािंटक महासागराच्या ठरािवक जागी त्यातील मा ा 
अंडी घालतात. त्यानंतर त्याचें आयु य संपते.  

 

 
 

आ० १४·११ बाळवाबं. 
 
भारतीय वाबं हणून जे आहेत त्याचंाही आयु यकर्म असाच आहे की नाही यािवषयी तपास अ ापी 

हावयाचा आहे. तथापी दोन गो ी सूचक आहेत. त्या अशा : कोकणात या भातशतेीत पावसा या अखेर 
पु कळ वाबं जमलेले आढळतात. ते नंतर समुदर्ात जात असतील ही एक गो  झाली. दुसरी गो  अशी की, 
ड गरमाथ्यावर मावळात भोप याच्या िबया हणून काही ाणी टोप यावारी पकडले जातात. तीच वाबंाची 
िपले असण्याचा संभव आहे. ही िपले कोठे जातात, त्याचें रूपातंर कसे काय होते? इत्यादी गो ी अजून 
समजून आ या नाहीत. 

 
(१३) गंुफामत् य Labyinth fish. 

काही मत् याचं्या िग ाचं्या वर सनकोठडी असते ती फार जटील हणजे गुंतागुंतीची असते 
हणून ितला गुंफा हणतात, आिण मत् यानंा गुफंा मत् य हणतात. त्याचं्यात काही जाती अशा आहेत की, 
त्यानंा िदवसातून काही वळे पाण्याच्या वर त ड काढून हवचेे घुटके घेणे अव य असते. तसे होऊ िदले नाही 
तर ते गुदमरून मरतात. एका जातीचे मासे तर एका डबक्यातून दुसऱ्या डबक्यात जातात. काही रातर्ींच्या 
हरी झाडावर आढळलेले आहेत. हणून त्यानंा झाडमासे असे नाव िदले आहे. ते फारतर वीतभर लाबं 
होतात. ते भईुवर चालतात कसे ते समजून शकते, पण झाडावर चढतात कसे ते नीट कळत नाही. पक्षी 
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त्यानंा सवडी माणे खाण्याकरता झाडावर ठेवीत असतील, ही एक शक्यता आहे. माणसे तर तसे 
करण्याकरता त्यानंा एका ा भां ात नेऊन ठेवतातच. िग ाचंी ढापणे आिण गुदाचा पर याचं्या योगाने ते 
भईुवर सरपटतात. मा ा अंडी तरंगत ठेवण्याकरता काही िचकट पदाथार्चा ाव करून त्यात हवा आिण 
अंडी सोडतात. हवचे्या बुडबु ात अंडी आडखळून राहतात. हे मासे आप या देशात तसे इतर आिशयाई 
देशात आढळतात. मागे सािंगतले ते सयामवीर, गौरामी आिण नंदनमत् य, हे गुंफामत् यच होत. 

 

 
 

आ० १४·१२ झाडमासा. 
 

(१४) चालणार गोबी Walking gobi. 
जगभर समुदर्काठी खाऱ्या िंकवा गो ा पाण्यात राहणाऱ्या काही मत् यानंा हे नाव िदले आहे. 

याचंी लाबंी १२ mm. ते १५ cm. असते. यात एक िचख या मासा हणून आहे. त्याची लाबंी १५ cm. 
असते. हा मासा छाती पराचंा उपयोग करून समुदर्काठच्या झाडाचं्या उघ ा मु यावर चढून बसतो. हा 
कीटक खाणारा आहे. काही गोबी िबनरंगी पारदशीर् तर काही िविवध रंगाचे असतात. 

 

 
 

आ० १४·१३ िचख या मासा. 
 

िवषारी मत् य. Poison fish. 
फार थो ा मत् यजातींना िवष असते. ते त्याचं्या मासात असते ते त्यानंा दुसऱ्याचं्या अंगात 

घालता येत नाही, पण त्या मत् यानंा मारून त्याचेंच मासं कोणी खा े तर अथार्तच त खाणाराला बाधते. या 
मत् यात ज्या जाती आहेत त्या सवार्ंचे रूप काही िविचतर्च असते. एका जातीची आकृती गोलसर 
अस यामुळे त्या जातीच्या मत् याला गोलमासा असेच नाव िदले आहे. गोलमाशाची लाबंी चार हात असते 
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आिण त्याला शपूेट मुळी नसतेच. वरखाली एकेक लाबं लाबं पर मातर् असतो. या सवर् जाती समुदर्ात 
राहणाऱ्या आहेत. गोलमाशाला लहानपणी काटे असतात, ौढपणी ते नाहीसे होतात. 

 

 
 

आ० १४·१४ गोलमासा. 
 
(१५) लेनी Blenny. या नावाचे मासे जगभर आढळतात. त्यात जाती अनेक आहेत. सवार्ंचे शरीर 

लाबंट असते. त्याचें कटीरपर (पायपर) ग याजवळ असतात, आिण पाठपर एकाला एक लागून मागे 
दुसरा असे असतात. काही जातींना खवले असतात तर काहींना नसतात. पु कळ जातीत नाक त ड डोळा 
यातील एका ावर एकादा तुरा असतो. हे मासे भरती ओहोटीच्या मध या टापूत दगडाचं्या साधंीत 
राहतात. तेथील पाणी तापते िनवते तरी ते त्यानंा सहन होते. पतंगम लेनी हणून ि िटश िकनाऱ्याजवळ 
आढळतात त्यानंा खवले नसतात. त्याचंी लाबंी १५ cm. असते. 

 

 
 

आ० १४·१५ लेनी. 
 
(१६) पताकमासा Angler fish. हा मासा युरोपीय िकनाऱ्याजवळ उथळ पाण्यात राहणारा आहे. 

याची लाबंी सुमारे दोन हात असते. याच्या पाठपराच्या जागी एक पताका आिण पाच काटे असतात. 
पताकेने लहान मासे आकिर्षत होतात. त्यानंा तो पकडून मटकावतो. पताकमाशाच्या अंगाभोवती एक 
झालर असते ती पानाच्या माळकेसारखी िदसते. ितनेही काही आकषर्ण होत असावे. हा मासा कधी कधी 
पाणपक्षी पकडतो. हे अथार्  तो आप या बळाने करतो. हा िचखलात असतो ते हा सहसा ओळखू येत नाही. 
या छपणुकीचाही त्याला िशकारीसाठी उपयोग होतो. 
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आ० १४·१६ पताकमासा. 
 

(१७) भालदीप Deep sea angler. 
खोल खाऱ्या पाण्यात राहणाऱ्या एका जातीला हे नाव िदले आहे. कारण या मत् याच्या मादीच्या 

कपाळावर उजेड उत्प  करण्याचे इंिदर्य असते. तो एक उंचवटा असतो. त्यातून पु कळ काश िनघतो. 
त्याने काही मासे भलुतात, तर काहींचे डोळे िदपतात, तर काही चिकत होतात. काही झाले तरी योग्य 
आकाराचे सावज सापड यास भालदीपमत् या त्याला ग  करते. या जातीच्या मा ा मोठा या असून नर 
अगदी बारीक असतात. नर वतः अ  िमळवीत नाहीत. ते मादीच्या अंगाला त डाने िबलगतात आिण 
ितचेच रक्त चोखतात! एकेका मादीला अनेक नर िचकटलेले कैक वळेा आढळतात. 

 

 
 

आ० १४·१७ भालदीप मासा. 
 

(१८) नदीवृक. River wolf. 
या नावाची एक अि थमत् याची जात आहे. हे मासे फार कूर्र व अधाशी असतात. हणून त्यानंा हे 

नाव िमळाले आहे. आकाराने आप या बरोबरीच्या मत् याला, मग तो सजातीय असला तरी, मारून 
खातात. हणून अथार्तच ते एकलक डे आिण भाडंखोर असतात. त्याचंा जमाव जमत नाही. ते गो ा 
पाण्यातच राहतात. मादी नदीच्या तळाशी अंडी टाकते. ती बहुधा इतराचं्या भ य थानी पडतात. हे युरोप व 
उ र अमेिरका येथे सापडतात. ौढाचंी लाबंी दोन हात असते. 
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आ० १४·१८ नदीवृक. 
 

हेिंरग Herring.  
हे एका मत् यकुलाचे नाव आहे. आप याकडला िह सा या कुलातला आहे. उ र 

अटलािंटकातील हेिंरग उ म मासंाकरता िस  आहेत. यानंा रुपेरी खवले असतात. ते चोळ याने सहज 
िनघून येतात. यानंा पाठपर एकच असतो. त्याला कोचा नसतात. हे पाण्याच्या तळाशी अंडी ठेवतात. 

 
(१९) टारपन. Tarpon. 

हे एका जंगी हेिंरगाचे नाव आहे. याची लाबंी पाच हात आिण वजन ९० िकलोगर्ाम असू शकते. 
 

 
 

आ० १४·१९ टारपन. 
 

(२०) सालमन. Salmon.  
हेही एक मत् यकुलाचे नाव आहे. या कुलास राजमत् य हणतात. इंग्लंडातील सवर् सालमन 

राजाच्या मालकीचे असा एक जुना संकेत आहे. याचे मासं उत्कृ  असते. याची व ती अटलािंटक व 
पािसिफक या दोन्ही महासागरात आहे. अटलािंटकात एकादीच जात आहे. 

 
या मत् याचंी मादी नदीतळाच्या वाळूत खळगा करून त्यात अंडी ठेवनू ती वाळूत झाकून टाकते. 

िपले झा यावर ती समुदर्ाकडे जातात. चारपाच वषार्ंनी ौढ मासे होऊन नदीत येतात. अटलािंटक 
जातीच्या िवणीचा हंगाम वसंत असतो, त्या ऋतूत त्याचंा रंग पालटतो. 
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पािसिफक जातीत काहींचा हंगाम पावसाळा तर काहींचा त्यानंतरचा ऋतु असतो. िवणीकरता हे 

मासे समुदर्ातून नदीत ितच्या उगमाकडे कसे जातात हे पाहण्यासारखे आहे. कैक िठकाणी ते वर उडी 
मारून जाताना िदसतात. 

 

 
 

आ० १४·२० सालमन. 
  
परत वासात ते पकडले जातात. साठवणीचे डबे भरभरून ते िवकले जातात. याची लाबंी हात 

दीडहात व वजन २। ते ९ िकलोगर्ाम असते.  
 

(२१) रेमोरा Remora. 
या नावाचा मासा उ ण देशात आढळतो. तो वीतभर ते हातभर लाबं असतो. याच्या डोक्यावर 

चोखणी असते. ितने तो आपणाहून मो ा मत् याना िचकटतो. त्यामुळे त्याला िवनायास वास करायला 
िमळतो इतकेच न हे तर मो ा आ यमत् याने पकडले या खा ातला काही भाग इकडे ितकडे गळून 
पडतो तो खायलाही सापडतो. मत् याला हातपाय नसतात आिण मानही नसते. त्यामुळे मोठा मासा 
रेमोऱ्याला झटकून टाकू शकत नाही. पण एकादे वळेी सरळ सामोरा आला तर मातर् मोठा मासा त्याला 
िगळून टाकायला चुकत नाही. तरीसु ा हा िचक ा रेमोरा त्याच्या त डाच्या आत या अंगास िचकटून 
राहतोच! कधी कधी मो ा मत् याच्या िग ामध्येही तो िचकटून राहतो. रेमोरे नौकाचं्या बा ागंानंा 
िचकटून राहतात. रेमोरा पकडून त्याचं्या शपेटीला दोरी बाधूंन सोडून िदला हणजे तो मो ा मत् याला 
िंकवा एका ा मो ा कासवाला िचकटतो. अशा रीतीने कोळी लोक िशकार पकडण्याकरता या मत् याचा 
उपयोग करतात. 

 

 
 

आ० १४·२१ रेमोरा. 
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(२२) देवदूत Angel. हा मासा मूळचा दिक्षण अमेिरकेतला आहे. हा मासा २० cm. पयत लाबं 

होऊ शकतो. हा चपटा आिण बुटका असतो. पर मोठाले असतात. पाठ िपवळस असून पाठपोट यावर चार 
काळे प े  असतात. दाढीसारखे दोन लाबं फाटे असतात. याला जलागाराचे भषूण मानतात. (आ. १४·९, 
३) 

 
(२३) धनुधर्र Archfish. ई ट इंडीजमधील गो ा पाण्यात राहणाऱ्या एका मत् याला हे नाव 

िदलेले आहे. या मत् याची लाबंी टीचभर असते. याच्या टा याला एक पन्हाळी असते. ितच्यामुळे तो पाणी 
त डात घेऊन एक िचळकाडंी ३, ४ हात दूरवर टाकू शकतो. अशा िचळकाडंीने तो जवळपासच्या 
पाणझाडावरच्या कीटकानंा खाली पाण्यात पाडून पकडून खातो. 

 

 
 

आ० १४·२२ धनुधर्र. 
 

फु पुसवाले िंकवा प मवंत मत् य 
मत् य हटला हणजे तो पाण्यात राहणारा ाणी, पाण्याबाहेर राहू शकणारा न हे, असे मनात येते. 

ते बहुशः खरेही आहे. तथापी नेहमी पाण्यात राहणाऱ्या मत् यापैकी काही मत् य थोडावळे पाण्याबाहेर उडी 
मारून पुनः पाण्यात उतरतात, काही क्षणभर पाण्यावर त ड काढून हवा िगळतात, आिण काहीतर 
पाण्याबाहेर घटकाभर वासदेखील करतात. अशा मत् यानंा आप या त्वचेवाटे हवचेेच सन करता येते. 
त्यानंा फु पुस नसते. तथापी काही मत् यजाती अशा आहेत की त्यानंा फु पुसे असतात. असे मत् य आप या 
देशात नाहीत. ते अमेिरका, आि का आिण ऑ टर्ेिलया या खंडात आढळतात. हे न ाचं्या काठाशी 
राहतात. ऑ टर्ेिलयात जी जात आढळते ती १·५ मीटर लाबं होऊ शकते. या जातीच्या ाण्याला फु पुस 
असते ते घशाच्या पोटाकडील अंगास उगवनू पाठीकडे िफरून रािहलेले असते, नाकपु ाचंा संबधं 
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त डाशी जुळलेला असतो. एकूण नाकातून फु पुसापयत हवलेा वाट खुली असते. हे मत् य ज्या न ात 
राहतात त्यातील पाणी कमी पडले आिण खराब झाले हणजे हे मत् य वर हवते येऊन ास घेतात. याचं्या 
शरीरात मेरुकाडं सलग असते. त्याचे खंड झालेले नसतात. तथापी त्यावर का थींच्या कमानी उगवले या 
असतात. डोक्याच्या कवटीत पु कळ का थी आिण काही अ थी देखील असतात. याचंा ाशन यहू 
शाकार्ंच्यासारखा असतो.  

 

 
 

आ० १४·२३ प मवतं मत् य. १ आि कन. २ अमेिरकन. ३ ऑ टर्ेिलयन. 
 
दुसऱ्या दोन खंडात या जातीत फु पुसे दोन दोन असतात. हेही न ात राहणारेच आहेत. पाणी 

आटले हणजे ते तळाच्या िचखलात िबळे करून त्यात हतात. अशा ि थतीत हे सहा मिहने िंकवा अिधकही 
राहू शकतात. 

 
ितघाचं्या फु पुसाचंी रचना सारखीच असते. फु पुस ही एक मोठी कोठडी असते. ितच्या आत या 

अंगाला आ तरानंी बनले या शाखाकोठ ा असतात. त्याचं्याभोवती रक्तवािहन्या असतात. त्यात दोन 
वानंी रक्त येते आिण दोन ितवानंी रक्त माघारी जाते. या फु पुसाच्या तटात बाहेरच्या अंगास मासंतंतू 
असतात. त्याच्या संकोचिवकासाने एकंदर कोठडीचा आकार लहान मोठा होतो. हेच सन होय. अ ाच्या 
वाटेशी जेथे ही हवचेी वाट जुळते तेथे दोन पट् ा असतात. त्या शजेारच्या मासंतंतंूनी एकाशी एक 
खेट या जातात, िंकवा त्यात सापट सोडली जाते. हाच त्या मत् याचा गळा हटला पािहजे. 

 
एकंदरीत मत् यसृ ीत या प मवतं मत् याचंी संख्या फारच लहान आहे. िंकबहुना ते नवलाईचेच 

ाणी आहेत. मत् य खरे पण बेडका माणे िचखलात बहुत काळपयत राहणारे आिण वायचूा ासास 
उपयोग करणारे हणून याच्याकडे िवशषे ल य जाते. या मत् यानंा सामान्य अि थमंतानंा असतात तसे 
िग देखील असतात. त्यानंा जन्मभर दोनही कारची सनिदर्ये असतात. 

 
वगीर्करण. 

कशावतं हणून जो ािणकोटीतला दहावा पिरसंघ सािंगतला त्यातले चार उपसंघ बारा या 
करणात सािंगतले. चवथा उपसंघ अनो  असा आहे. त्यात या ाण्यानंा ओ  नसतात. त्याचें त ड 
वाटोळे असते. या पाच या उपसंघाचे नाव सो . यानंा खालचा एक व वरचा एक असे दोन ओ  असतात. 
मत् य हा त्या पाच या उपसंघातला पिहला वगर् होय. या वगार्त तीन पिरवगर् आहेत. वगर् Superclass. 

 



 

अनुकर्मिणका 
 

(१) काि थमत् य Chondrichthyes. Cartilage fish 
 
(२) अि थमत् य Actiropterygi. Bony fish. 
 
(३) प ममत् य Choanichthyes. Lungfish. 

(क्लोममत् य) प म  = क्लोम  = फु पुस. 
 

या ितहीपैकी पिह या दोहोत, त्यात या त्यात दुसऱ्यात, िवपुल जाती आहेत. ितसऱ्यात मातर् 
अगदी थो ा, हाताच्या बोटवर मोजण्याइतक्या जाती आहेत. शषे–जाती मातर् जरा अिधक आहेत. 

 
सो  पिरसंघातला चौथा पिरवगर् कत् याचंा. त्याच्या आिण अि थमत् याचं्या मधला दुवा असे हे 

प ममत् य आहेत. 
 

 
  



 

अनुकर्मिणका 
 

 
करण १५ 

 
कत् य 

 
चौथ्या पिरवगार्त या ाण्यानंा कत् य असे नाव िदले आहे. त्यातला मुख ाणी बेडूक हा आहे. 

बेडकाचं्या सुमारे हजार जाती आहेत. इतर कत् याचं्या जाती त्याहूनही कमी आहेत. बेडूकमादी अंडी 
घालते. त्यातून िनघतात ते ाणी मत् यासारखे असतात. काही िदवसानंी त्यानंा बेडकाचे रूप येते. असे 
रूपातंर पावणारे ाणी ते कत् य हटले तरी चालेल. त्यानंा बालपणी िग असतात. त्यानंी ते सन 
करतात. मोठेपणी त्यानंा फु पुसे येतात आिण बहुधा िग  नाहीसे होतात. मग ते भमूीवर वावरतात. 
बेडूकरूपी कत् यानंा ौढपणी चार पाय असतात पण शपूेट नसते. न्यटू नामक कत् यानंा ौढपणी चार पाय 
आिण शपूेटही असते. िसरेन नामक कत् यानंा दोनच पाय आिण शपूेट असते. याचे िग  कायम राहतात. 
आणखी काही कत् यानंा पाय नसतात. पण शपूेट असते. त्यानंा िससीिलयन हणतात. सवर् कत् य कशावतं 
आिण कशरेुवंतही असतात. 

 

 
 

आ० १५·१ न्यटू, िसरेन. 
 

बेडूक Frog. 
हा कत् य ाणी पावसा यात पु कळ दृ ीस पडतो. पावसाळा सुरू झाला आिण हवा ओली व थंड 

झाली की पाण्याच्या लहान मो ा संचयात िंकवा त्या शजेारी बेडकाचें जमाव दृ ीस पडतात. याचें डराव 
डराव ओरडणे तर कान िकटतील इतके ऐकू येते. अथार्  या गो ी गजबजले या नगरात अनुभवास येत 
नाहीत. िवरळ व तीचे गाव असले तर त्यात उ ाने असतात आिण थो ाबहुत पाणथळी असतात तेथे 
बेडूक दृ ीस पडतात. पावसाळा संपला हणजे लवकरच बेडूक आप या भयुारात लपून राहतात. बेडूक हा 
काही देखणा ाणी नाही. त्याला चार पाय असतात, िंकवा दोन हात, दोन पाय अशा चार शाखा असतात 
असे हटले तरी चालेल. बेडूक कधी पायावर ताठ उभा राहात नाही. िंकवा हात पाय ताठ करूनही उभा 
रहात नाही. त्याचे पाय हाताच्या दुपटीपेक्षाही अिधक लाबं असतात. तरी ते पुरते दुमडून आिण हात 
अधर्वट उभारून पण भईुवर टेकून बेडूक बसले राहतात. भीतीने तो भईुसपाट पोट टेकून राहील िंकवा पाय 
झाडून टुणिदशी उंच आिण दूरवरही उ ा मारीत जाईल, पण एकेका पायाने सहसा चालणार नाही. 
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आ० १५·२ िससीिलयन. 
 
बेडकाच्या हाताला चार आिण पायाला पाच बोटे असतात. बेडकाला मान नसते की शपूेट नसते. 

बेडकाला उभारलेले िंकवा ल बते कसेही कान नसतात पण त्याचं्या जागी वाटोळे पडदे मातर् असतात. 
बेडकाचे डोळे बटबटीत असतात. त्याला दोन ढापण्या असतात. त्यापैंकी खालच्या ढापणीला एक पातळ 
पापुदेर्वजा वाढावा असतो. त्याने डोळा िनपटता येतो. डोळे खालवर आिण बाजूला हालवता येण्याची 
यव था असते. 

 
भेक बेडूक Toad. 

सं कृतात भेक, मंडूक, ददुर्र, लव, अशी नावे आढळतात ती सवर् नाव े बेडकाचंी आहेत. 
बेडकाच्या कोणत्या जातीचे कोणते नाव हे मातर् ठरलेले नाही. ते आता ठरवणे अव य आहे. आप या देशात 
खडबडीत अंग असलेले काही बेडूक आढळतात त्यानंा भेक हे नाव देऊ या. भेक बेडूक ओलसरजागी 
साधारण दाट झाडी असते तेथे राहतात. अथार्तच मनु यव तीतील बागामध्ये भेक बेडूक संचार करतात. 
त्याचं्या त डाचा काठ वाटोळसर असतो. त्याचं्या िजभेचा शडाही वाटोळसर असतो. सवर् बेडकाचंी जीभ 
त डाच्या काठाशी मध्यरेषेत बुधंा आिण घशाकडे शडा अशी असते. बुधंा मातर् खाली जुळलेला असतो. 
बाकी सवर् जीभ सुटी असते. ती बाहेर काढून बेडूक िकडे पकडतात आिण खातात. मंुग्या, मंुगळे, भुगंोरे, 
असले कीटक भईुवर वावरतात तेच या ाण्याचे भ य असते. भेक पाण्यात रहात नाहीत. त्यानंा व ाचंी 
गरज नसते. त्याचं्या पायानंा बोटामध्ये पडदे नसतात. भेकामध्येही दोन मुख जाती आहेत. एकाच्या दोन 
डो याचं्या मध या कातडीवर दोन काळसर उंचट रेघा पुढून मागे गेले या असतात. दुसऱ्या जातीला अशा 
खुणा नसतात. हणून एकाला सरेख भेक आिण दुसऱ्या अरेख भेक अशी नावे योिजली आहेत. भेकानंा दात 
नसतात.  
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आ० १५·३ भेक बेडूक. 
 

वृक्षांच बेडूक Tree frog. 
सवर्च बेडूक पाण्याबाहेर वावरतात पण त्यातील एकादीच जात वृक्षावर वावरणारी आहे. अशा 

बेडकानंा वृक्षाचं बेडूक असे नाव योिजले आहे. अंच हणजे िंहडणे असा अथर् आहे. त्यावरून वृक्षावर 
िंहडणारा तो वृक्षाचं असा श द िस  होतो. बेडकाच्या सं कृत नावापैंकी लव हे नाव त्या अथीर् रूढ 
करण्याजोगे आहे. लु हणजे उ ा मारणे. त्यावरून उ ा मारणारा ाणी तो लव असा श द झाला. 
आता झाडावर उ ा मारणारा इतका अथर् गृहीत धरला पािहजे. वृक्षाचं हा श द नवीन आहे, पण अिधक 
प ाथर्क आहे. वृक्षाचं बेडकाचें िवशषे लक्षण असे की त्याचं्या पायानंा वाटो या िगर ा असतात. त्याचं्या 
योगाने ते झाडाच्या अंगाची चागंली पकड घेऊ शकतात. िगर ा दाब याने झाडाच्या आिण त्याचं्या मधली 
हवा िनसटून जाते आिण पंजावरील बाहेरच्या हवचे्या दाबानेच बेडूक झाडाला िचकटून राहतो.  

 

 
 

आ० १५·४ वृक्षाचं बेडूक. 
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झाडावर कीटक सापडतात ते पकडून वृक्षाचं बेडूक आपला उदरिनवार्ह करतात. 
 

राणा बेडूक.  
पाण्यात िंकवा पाण्याशजेारी राहणाऱ्या काही बेडकानंा राणा हणतात. याचें त ड िनमुळते असते. 

याचंी कातडी मऊ सुळसुळीत आिण ओलसर असते. राणा बेडकात अनेक जाती आहेत. त्यातली एक 
पाण्याशजेारी राहणारी आहे. या जातीच्या बेडकाचंा आकार िवशषे मोठा होतो हणून त्यानंा महाराणा असे 
नाव िदले आहे. पायासकट याची लाबंी २५ ते ३० cm. असते. याचं्या पायाचं्या बोटामध्ये पडदे असतात. हे 
राणे िबचकले असता भईुवरून पाण्यात उ ा घेतात. ते हा पाण्यात संचार करताना त्यानंा या पड ाचंा 
उपयोग होतो. हे बेडूक पाण्यात असताना ि थर रहाणे असेल तर नाक वर काढून आिण पाठ ितरकी ठेवनू 
तरंगतात. महाराण्याच्या मां ा दाडंग्या असतात. काही लोकानंा त्याचें मासं िवशषे आवडते. अशा 
लोकाकंरता या मां ाचा िवकर्य चालतो. राण्याची दुसरी जात आहे ती महाराण्याच्या िन या आकाराची 
असते. हा छोटा राणा होय. हा बहुशः पाण्यात वावरणारा आहे. हा पाणिकडे खातो. हा पोहताना िंकवा 
पाण्यात िवसावा घेताना पुरता पालथा, पाणपृ ाशी समातंर, राहतो, ितरका होत नाही. याच्या बोटामधील 
पडदे टोकापयत पोचलेले असतात, महाराण्याचे जरा अलीकडे असतात. ितसरी एक राणा जात आहे. 
तीही लहानच असते. त्याच्या पाठीला शदूर फास यासारखा रंग असतो. हणून त्याला िंसदूरपृ  असे नाव 
योिजले आहे. 

 

 
 

आ० १५·५ राणा मंडूक. 
 
मंडूकाचे त ड. 

बेडकाचे त ड उघडले की त्याची जीभ िदसते. ितच्याभोवती दात िदसतात. वरच्या जब ाच्या 
काठाला दात असतात आिण मध्ये टा यालाही असतात. बेडकाचे हे दात भ य आडवण्याच्या उपयोगाचे 
असतात, चावण्याच्या उपयोगी नसतात. दात थेट हाडाला िचकटलेले असतात. वरच्या जब ात डावी 
उजवी अशा दोन नाकपु ा असतात. त डाच्या तळात माग या अंगाला घशाचे ार असते. त्याच्या शजेारी 
दोहीकडे दोन भोके असतात ती गर्स वनिलकाचंी ारे होत. या निलका वणकोठडीपयत गेले या 
असतात. या कोठ ावर पडदे असतात ते बाहेरून िदसतात. घशाच्या जवळच िमटले या िजभेचे टोक 
असते. राणाबेडकाचं्या िजभेचे टोक दुभगंलेले असते. भेकाचें तसे नसते. अंतरंगाच्या बाबतीत बेडकाचं्या 
अनेक जातीत महत्त्वाचा फरक नसतो. एकच वणर्न सवार्ंस लागू पडते. 

 
घसा. गर्स Pherynx. वण–कोठडी; मध्या ोतर् Middle ear. 
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गर्स व–निलका Pharyngotympanic tube. 
 
राणा मंडूकाच्या बा ागंावर जाडी बुळबुळीत त्वचा असते. अंतरंगातही सुळसुळीत आ तर असते, 

पण ते पातळ असते. घशामध्ये या त्वचेला सुरकुत्या पडले या असतात. घास िगळताना अथार्तच त्या 
उलगडतात. नर बेडकाच्या त डाच्या तळास डावी उजवी एकेक अशा वाटो या पुटकु या असतात. त्या 
तो हवनेे फुगव ूशकतो. घशाच्या जरा पुढच्या अंगाला एक फट असते ती ासाची वाट होय. ितला गळा 
हणतात. गल. गळा Glottis. 

 
मंडूकाचे सन. 

बेडकाच्या वक्षोभागात डावी उजवी एकेक फु पुस-िपशवी असते. ग यापासून फु पुसापयत एक 
कोठडी असते. ितच्या माग या टोकाशी या िपश या जोडले या असतात. ही कोठडी हाच त्याचा कंठ होय. 
ग याच्या फटीच्या दोन काठाच्या ज्या पट् ा असतात त्या आ तराच्या घ ा असून त्याच्यावर ताण 
देणारे नायू असतात. असा ताण देऊन हवा वर रेटली हणजे त डातून आवाज िनघतो. कंठाच्या तटात 
एक का थीची कडी आिण दोन का थीच्या चकती–जो ा असतात. या सागंा ामुळे कंठ सतत फुगीर 
राहतो. नराच्या त डामध्ये ज्या पुटकु या असतात त्या पु कळ फुगू शकतात. अशा त्या फुग या हणजे 
ग यातून िनघणारा आवाज घुमू शकतो. बेडूक जे हा डराव डराव करतो ते हा तो त्या फुगवतो. कंठ 
Larynx. 

 

 
 

आ० १५·६ बेडूक डराव करताना. 
 
मंडूकाची फु पुसे अगदी पातळ पापुदेर्वजा असतात. त्याचं्या आत हवा असते. आ तराच्या एका 

बाजूला ही हवा आिण दुसऱ्या बाजूला पातळ तटाचं्या रक्तवािहन्यात रक्त, अशी गो  अस यामुळे, रक्तात 
ऊवर् O₂ सामील होतो, आिण रक्तातला कौ  CO₂ फु फुसाच्या पोकळीत येतो. त डाच्या तळाच्या 
हालचाली वरखाली अशा करून बेडूक हवा फु पुसात रेटतो आिण काढून घेतो. असे करताना तो नासा ारे 
बदं करतो. थम नासा ारे उघडी करून तो हवा त डात घेतो आिण शवेटी बाहेर टाकतो. एव ंच सनाचे 
काम बेडूक त डाच्या नायूंच्या बळाने करतो. 
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मंडूकाच्या शरीराची रचना पाहता सनाची यव था जशी असावीशी वाटते तशी ती आताच 
सािंगतली. परंतु योगाने त्यातील तपशीलाचा यत्न यावा तसा येत नाही. बेडूक त डाने हवा ओढून घेतो 
यािवषयी शकंा नाही. परंतु त डातली हवा रेटून टाकताना तो नासा ारे पुरती बदं करतो असे िदसत नाही. 
ती अंशतः तरी िनदान उघडी असतात. त्यातून हवा बाहेर येते. अपेक्षा अशी आहे की, संपूणर् हवा कंठातून 
फु पुसात जावी पण तसे होत नाही. ती अंशतः, कदािच  बहुताशंी असेल फु पुसात जाते. सनासंबधंी 
दुसरी एक गो  सागंणे आहे ती अशी. फु पुसाचे तट पातळ असले तरी िचवट असतात. त डातून येणाऱ्या 
हवचेा दाब कमी पडताच ते आपण होऊन आकरसतात आिण हवा बाहेर रेटतात. आणखी एक गो  अशी 
की, फु पुसाबाहेरचा जो कोठा आहे त्याचे तट फु पुसे आकरसत असतानाच आकरसतात, आिण फु पुसे 
सैलावत असताना सैलावतात. अशा रीतीने ते फु पुसानंा दुजोरा देतात. ितसरी एक गो  ल यात 
ठेवण्याजोगी आहे ती अशी की, ऊवर् O₂ आिण कौ  CO₂ या वायूंचा िविनमय मंडूकाच्या फु पुसातील 
रक्तात तसा तो बाहेरच्या त्वचेच्या रक्तातही चालतो. 

 

 
 

आ० १५·७ बेडूक. हवा त डात घेणे आिण छातीत रेटणे. 
 

मंडूकाची ाशनिदर्ये. 
बेडकाची ाशनाची इंिदर्ये घशापासून सुरू होतात िंकवा दातापासुन सुरू होतात असे हटले तरी 

चालेल. घशाच्या मागे िगळणी असते. िगळणीच्या मागे जो फुगीर भाग असतो तो जठर होय. जठरामागे 
पुनः बारीक नळी लागते ती उकारा माणे पुढे जाते आिण एक वळसा घेऊन पुनः मागे येते. त्याला लागून 
इत ततः चार वटेोळी असतात. हे सवर् लहान आतडे होय. गुदाला लागून असणारा एक आखूडसा भाग 
अमळ फुगीर असतो त्याला महागुद असे नाव िदले आहे ते मोठे आतडे होय. लहान आत ाच्याही पिह या 
उकाराला अंतर्कु असे नाव आहे. घशापासून गुदापयत सवर् माग सलग असतो. जठराच्या दोन्ही टोकाशी 
आिण गुद ाराशी मासंकंकणे असतात. ती आकरस याने ती ती ारे बदं होतात. अंतर्कुाला लागून शजेारी 
एक ताबुंस गाठाळ इंिदर्य असते तो पाचक िंपड होय. जठराच्या आरंिभक भागाशी जाभं या रंगाचा 
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ितर्खंडात्मक िंपड असतो त्याचे नाव यकृत. या िंपडाने उदराचा बराचसा पूवार्धर् यापलेला असतो. या 
िंपडाच्या सापटीत एक बारीकशी िहर या रंगाची गोल िपशवी असते ितच्यात िप नामक ाव असतो. तो 
अंतर्ुकात जाण्याला एक बारीकशी नळी असते. पाचक िंपडातून ाव आणणाऱ्या न या याच नळीस 
िमळाले या असतात. महागुदाच्या आरंिभक भागाला लागून एक गोल लाल िंपड असतो. त्याला लीहा 
हणतात. 

 
घसा. गर्स. Pharynx महागुद Rectum
िगळणी  Esophagus गुद ार Anus
जठर Stomach यकृत Liver
अंतर्ुक Duodenum पाचक Pancreas
मासंकंकण Sphincter muscle िप ाशय Gall bladder
िंपड  Gland लीहा  Spleen

 

 
 

आ०१५·८ मंडूक ाशन यहू. त ड उघडून जीभ बाहेर काढलेली, प ट उघडलेले. पुढे दोन फु पुसामध्ये 
हदय. त्यामागे यकृत, मधोमध िप ाशय. यकृताच्या डा या अंगास जठर. त्याला जोडून आत ाच्या 
उकार. त्याच्या व जठराच्या मध्ये उकाराला लागून पाचक िंपड. यकृताला टेकून दुसऱ्या अंगाला 
आत ाचे वळसे. मधोमध गोिलकामय अंदुकी. आसमंतात पालवीवजा मेद वी िंपड. या िंपडानंा आिण 
अंतर्ाच्या एका वळशाला लागून महागुद. त्याच्या आिण दुसऱ्या एका अंतर्ाच्या वळशामध्ये मोठा काळा 

िठपका, लीहा. 
 
मंडूकाच्या ाशननळीच्या बाहेर पाचक आिण यकृत हे दोन मोठाले िंपड आहेत. त्यातून येणारे 

ाव ाशनीत जातात. त्याचंा अ पचनाला उपयोग होतो. वतः जठराला आ तर असते. त्याला खाचा 
असतात. त्या खाचाभोवती ज्या पेिशका असतात त्यातूनही ाव नळीत येत असतो. या खाचा पु कळच 
असतात. त्येक खाच आिण ितजभोवतालचा पेिशकासंघ हा एक िंपडच हटला पािहजे. या सवर् ावाचंा 
पिरणाम हणून अ ाचे पचन होते. त्याच्या गर्ा ाशंावर ावाचंा सं कार होऊन पोषणोपयोगी दर् ये उत्प  
होतात. ती आत ाच्या तटात या रक्तवािहन्यात वशे करतात. अ ाचा जो अंश अगर्ा  असतो तो 
त्याच्यावर सं कार करण्याला आले या ावाचं्या शषेासह िश क राहतो. तो संगुदापयत जातो आिण 
वळेोवळेी त्यातून बाहेर टाकला जातो. एकाच ारातून अ शषे; मूतर् इत्यादी बाहेर पडत अस यामुळे गुद 
या श दाऐवजी संगुद असा श द वापरला आहे. ाशननळीचा तट मासंतंतूचा बनलेला असतो. त्यात तीन 
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िठकाणी मासंकंकणे असतात. जठराच्या शवेटी एक, आत ाच्या शवेटी एक आिण महागुदाच्या शवेटी 
एक, अशी ही कंकणे असतात. बेडकामध्ये आतडे हणजे लहान (बारीक पण लाबं) आतडे आिण महागुद 
तेच मोठे आतडे होय. तुत तीन कंकणाखेरीज इतरतर् ाशनीच्या तटात वाटोळे मासंतंतू असतातच 
त्याचीही वलयेच असतात. त्याचं्या काटकोनात बाहेरच्या अंगाला मासंतंतूचीच लाबंलचक नळीही 
असतेच. या उ या आड या मासंतंतूच्या यवि थत आकरसण्या–पसरण्यामुळे अ ाशं अ शषे आिण मल 
गुदाकडे ढकलले जातात. जठरात ते बराच वळे घुसळले चुरडले जातातच. ाशनीच्या आ तराला तशा 
सोयीच्या चुण्या असतात. संगुदाकडे अंतगर्त दर् ये ढकलण्याच्या िकर्येला पिर चलन असे नाव आहे. 

 
संगुद Cloaca, पिर चलन Peristalsis. 
 

मंडूकाचे रुिधरािभसरण. 
बेडकाच्या वक्षोभागात दोन फु पुसाचं्या मध्यभागी त्याचे दय असते. ते पुढे रंुद आिण मागे िनरंुद 

असते. रंुद भागात दोन कोठे असतात. ते आदायक (आदान करणारे) होत. त्यात रक्ताची आयात होते. 
िनरंुद भागात एकच कोठा असतो तो िवसजर्क (सोडणारा) होय, त्यातून रक्त बाहेर पडते. या को ाच्या 
पाठीमागे एक ितकोनी कोठा असतो. त्याला ितवामूल असे नाव आहे. सवर् शरीरातून दयाकडे परत 
येणारे रक्त थम या को ात येते. तेथून ते उज या आदायकात जाते. तेथून िवसजकात जाते. डा या 
आदायकात रक्त येते ते फु पुसातून. तेथून तेही िवसजकातच जाते. िवसजकातून रक्त बाहेर पडते ते 
वा यहूाच्या बुधंाच्या को ात जाते. या को ाच्या आरंभास वामूल आिण नंतरच्या फुगीर भागास कंद 
अशीं नाव िदली आहेत. या को ात रक्त वाहाला िदशा देणारे पडदे असतात. अशा पड ानंी संप  
असले या ारानंा व  हणतात. त्याचं्या योगाने िवसजर्कातून बाहेर पडणाऱ्या रक्ताचे तीन घोट तयार 
होतात. पिहला घोट उज या काठाने जातो. तो प मने (फु पुसे) आिण त्वचा यानंा रक्त पुरवणाऱ्या 
शाखेवाटे जातो. दुसरा घोट मधोमध राहून इतरिदर्याना रक्त पुरवणाऱ्या शाखेवाटे जातो. ितसरा घोट 
डा या कडेने जातो तो करोटीमध्ये रक्त पोचवणाऱ्या शाखेवाटे जातो. ितसरा घोट डा या आदायकातून 
आले या रक्ताचा असतो. ते रक्त फु पुसात जाऊन आलेले अतएव ऊवर्–O₂ संप  असते. पिहला घोट 
सवार्ंगातून जाऊन आले या रक्ताचा असतो. तो कौ –CO₂ संप  असतो. पिहला घोट फु पुसाकडे 
जाऊन ऊवर्–O₂ संप  होऊन डा या आदायकावाटे िवसजर्कात येऊन ितसरा घोट होतो आिण तेथून 
मदूकडे जातो. मधला घोट ऊवर्–O₂ संप  नसतो आिण कौ –CO₂ संप ही नसतो. तो िम  असतो. तो 
इतर इंिदर्याकंडे जातो. त्याचं्याकडे जाऊन आलेला पिहला होऊन येऊन फु पुस व त्वचा याचं्याकडे जातो. 
तेथे ऊवर्–O₂ संप  होऊन तो डा या आदायकात येतो ते हा तोच ितसरा होतो. रक्ताला िदशा देणारे पडदे 
(व पटले) ितवामूल आिण उजव ेआदायक, तसेच आदयक आिण िवसजर्क, त्याच माणे िवसजर्क, 
आिण वा–कंद (.बुधंाचा कोठा) यामध्येही असतात. 
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आ० १५·९ मंडूकाचे अिभसरण. १ दय. २ फु पुसे. ३ यकृत. ४ वृ . ५ मु क. 
दुहेरी रेघानंी बा आिण एकेरींनी ितवा दाखिव या आहेत. 

 
आदायक Atrium. िवसजर्क Ventricle. व  Valve. करोटी Cranium. ितवामूल Sinus 

venosus. वामूल Conus arteriosus. वाकंद Bulbus arteriosus. 
 
दयाचे आकंुचन थम ितवामूल वा–कंद मग आदायक, मग िवसजर्क, मग वामूल अशा 

कर्माने होते. संकोचनाचे तरंग येत असतात. संकोचन संप यापासून दुसरा तरंग सुरू होईपयत थोडा काळ 
जातो. तोपयत संकोचनानंतर िवकास होऊन रािहलेला असतो. दयाचे तट मासंल असतात. 
आदायकापेक्षा िवसजर्काचे तट अिधक जाड व बळकट असतात. कामही िवसजर्कानंा अिधक करावयाचे 
असते. िरका या िवसजर्कात रक्त रेटण्यापेक्षा भरले या वा यहूात रक्त रेटण्याला बळ अिधक लागते. 

 
मंडूकाचा उत्सगर् यहू. 
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मंडूकाची मूतर्संबधंी इंिदर्ये ाशनीच्या पाठीकड या अंगाला उदरको ाच्या माग या तटाला 
लागून असतात ती अशी : (१) दोन वृ  (मूतर्िंपड) असतात ते पाठकण्याच्या डा या उज या बाजूला 
एकेक असे असतात. ते यकृतापासून अध्यार् महागुदापयत असतात. (२) त्याचं्या पोटाकडील अंगात 
कोरून बसव यासारखे दोन अगदी िंचचोळे िंपड असतात ते अिधवृ  होत. वृ  काळसर लाल असतात; 
अिधवृ  अरुण रंगाचे असतात. (३) वृ ाच्या अपमध्य काठापासून एक नळी िनघून मागे संगुदामध्ये 
उघडते. ती मूतर्ायणी होय. अथार्तच डावी एक व उजवी एक अशा या दोन असतात. (४) संगुदाच्या 
पोटाकडील अंगास एक लहानशी िपशवी असते तो संगुदास जोडलेला असतो. वािहन्यावाटे वृ ास रक्त 
येते. त्यातून िवरघळणारी मलदर् ये बाजूला काढून मूतर्ायणी–न यावाटे संगुदात आणली जातात ती 
मूतर्ाशयात जमतात. तो भरला हणजे गुद ार उघडते आिण मूतर्ाशय मासंल असतो तो आकरसतो. 
त्यामुळे मूतर् बाहेर पडते. मूतर्ात असणारी मलदर् ये िमठासारखी लवणे असतात आिण मूतर्ीय मूितर्का ल 
आिण अमोदीय लवणे अशीही असतात. बेडकाच्या कातडीतून जसे अंशतः सन चालते तसे अंशतः 
मूतर्ोत्सजर्नही चालते. 

 

 
 

आ० १५·१० सग त्सगिदर्ये, पुमंंडूक- मोठे िंपड वृ . त्यावर काळे लाबंट अिधवृ . शजेारी गोलसर 
लहान िंपड मु क. पालवीवजा मेद वी िंपड. न या मूतर्ायण्या. शजेारी हजारपट केलेले रेतुक. 

 
उत्सजर्न Excretion. वृ  Kidney. अिधवृ  Adrenal. 
 
मूतर्ायणी Ureter. मूतर्ाशय Urinary bladder. लवण Salt. 
 
अमोदीय लवण Ammonium salt. मूितर्का ल C₅ H₄ N₄ O₃. 
 
मूतर्ीय = कबार्मो  Carbamide, CO ( NH₂)₂. 
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अपमध्  हणजे शरीराच्या डा या उज या अंगाच्या मधोमध जी पातळी (कि पत) असते 
ितच्यापासून दूर; Lateral. उपमध्य हणजे ितजजवळ; Medial. 

 
शरीरगातर्ाचंी झीज सतत चालू असते. शरीरगातर्ामध्ये काबर्न C उ  H आिण उवर् O, याखेरीज 

नतर् N हा घटक सुमारे ष ाशंाइतका असतो. अ ातील ोतीन दर् यातही हेच घटक असतात. ोतीन 
अ ापासून शरीरघटकाचें ोतीनदर् य उत्प  होते पण सवार्ंपासून होतेच असे नाही. जे ोतीन असे वापरले 
जात नाही त्यापासून अमोदीय लवणे, मूतर्ीय, मूितर्का ल अशी दर् ये उत्प  होऊन मूतर्ात उतरतात. 
यािशवाय शरीरघटक गातर्ापंासूनही ती उत्प  होतात. ोतीनदर् ये पु कळ कारची आहेत. त्याचें पचन 
ाशननळीत होते. पचनाने झालेली दर् ये ती िवपाकदर् ये. ती अमोदीन अ ले असतात. अ ातील ोतीन 
दर् यापासून सुमारे वीस अमोदीन अ ले िनघतात. त्यातली काही शरीगातर्ातील ोतीन उत्प  करण्याच्या 
कामी येतात. बाकीची दुसरी दर् ये उत्प  करण्याकरता उपयोगी पडतात. परंतु त्याचंा नतर्संयुक्त भाग 
तसा उपयोगी पडत नाही. त्यापासून त्याज्य दर् येच बनतात. या घडामोडी यकृतात चालतात. तेथून 
रक्तावाटे ती दर् ये वृ ात जाऊन मूतर्ात उतरतात. 

 
ोतीन  Protein. िवपाकदर् ये Products of digestion. अमोदीन अ ल Aminoacid. 

 
ािणशरीरात शाकर् र आिण ओषटदर् ये असतात ती C, H, आिण O याचंी संयुगे असतात. त्यापंासून 

आिण ोितनापासूनही कौ  CO₂ हा मल उत्प  होतो. तो उच्छ्वसनाने िनघून जातो. शाकर् र 
Carbohydrate, ओषट Fat (Lipid). 

 
मंडूकाची जननिदर्ये. 

बेडकामध्ये ज्या मा ा असतात त्याचं्या उदरात अंदुके उत्प  करणारे दोन िंपड असतात त्यानंा 
अंदुकी हणतात. अंदुकी वृ ाचं्या पुढील अंगास लागून असतात. त्याचंा अंतःसंबंध मातर् काहीही नसतो. 
पावसा याचा आरंभ हा त्याचंा िवणीचा हंगाम असतो. त्या वळेी अंदुकीचा आकार वृ ाचं्या तीन चार पट 
देखील होतो. एरवी मातर् तो वृ ा एवढा असेल नसेल. अंदुकीमध्ये बऱ्याच गुठ या इत ततः िवखुरले या 
असतात. त्येक गुठळीत एक अंदुक उत्प  हावयाचे असते. उन्हा यात अंदुके उत्प  होतात. त्याचं्यात 
अ दर् य साठते आिण त्याभोवती एक पातळ पापोदर्ाही उत्प  होतो. त्यासकट अंदुकास आता अंड अशी 
सं ा आहे. त्येक अं ाचा अधार् भाग काळा आिण अधार् पाढंरा असतो. पाढंरा भाग अ ाशं असतो. मूळचे 
अंदुक हणजे कल व ाकल यानंी बनलेली ीजननपेिशका होय. उन्हा यात अंडी तयार होऊन सुटून 
कोथ यात पडतात. त्याचंी संख्या शके ानंी मोजण्याइतकी असते.  

 
वृ ाचं्या अपमध्य अंगाला लाबंलचक पण लहान आत ाच्याच रंुदीच्या नागमोडी न या असतात 

त्या अंडवािहन्या होत. त्या अंदुकीच्या पृ ीन अंगाला असतात. त्या डावी उजवी एकेक अशा दोन असतात. 
त्येक अंडवािहनीचे एक पुढले टोक िगळणीजवळ असते. ते नसरा या माणे िव तारलेले असते. दुसरे 
मागले टोक संगुदात उतरलेले असते. त्याच्या अलीकडील थोडासा भाग िवशषे रंुद असतो तो अंडाशय 
होय. त्यात अंडी साचतात. कोथ यातली अंडी पुढे अंडवािहन्याच्या नसराळी टोकात िशरून मग मागे 
त्याच न याच्या शवेटच्या फुगीर भागात येतात असे अनुमान आहे. न याचं्या आ तराच्या पेिशकानंा केसल 
असतात. त्याचं्या योगाना अं ानंा ही िदशा िमळत असली पािहजे हेही उघड आहे. पावसा यात िवणीचा 
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हंगाम येतो ते हा नर मादीच्या पाठीवर बसून ितचे पोट दाबतो ते हा गुद ारातून अंडी बाहेर पडतात. या 
वळेी त्याचं्यावर एक जेलीवजा िचकट लेप बसलेला असतो. 

 

 
 

आ० १५·११ सग त्सगिदर्ये आिण अपत्ये. ीमंडूक. डा या वृ ाला बहुशः झाकून असलेली गोळीबदं डावी 
अंदुकी. ितच्या पुढील भागाशी अंडवािहनीचा आरंिभक अंश. मागील टोकाशी अंडवािहनीचा फुगीर भाग व 

शवेट. उजवी सबधं अंडवािहनी. सहा अंडी, चौपट केलेली. दोन आठपट करून आतील अपत्य 
दाखिवलेली. पानास िचकटलेली सहा अपत्ये. 

 
पृ ीन Dorsal. अपमध्य डा या उज यामधील पातळीपासून दूर Lateral. अंदुकी Ovary. अंदुक 

Ovum. Eggcell अंड Egg. अंडवािहनी Oviduct. अंडाशय Uterus. केसल Cilium (अनेकवचन Cilia).  
 
बेडकामध्ये जे नर असतात त्याचं्या वृ ाचं्या मुखाकडील टोकाला एकक लहनसा िंपड जोडलेला 

असतो ते मु क होय. ते लाबटं गोल असून त्याचंा रंग िपवळस असतो. त्यातून अगदी बारीक आिण आखड 
अनेक न या िनघून वृ ात गेले या असतात. मु कातून रेत िनघते ते या न या वाटे वृ ास जाते आिण 
तेथून मागे गुदात बाहेर पडते. पावसा याच्या आरंभी नर डराव डराव असा घोष करतात. ते हा मा ा 
त्याच्याकडे येतात ते हा तो आप या हातानी मादीचे पोट दाबतो. मादी पाण्याजवळ जाऊन पाण्यात अंडी 
सोडते. त्यावर नर आपले रेत टाकतो. रेतात पेिशका असतात त्यानंा रेतुके हणतात. एकेक रेतुक एकेका 
अं ात िशरते. अं ात अंदुक असते. त्याच्याशी रेतुकाचा िमलाफ होऊन एक पेिशका तयार होते ते रंदुक 
होय. या एका रंदुकपेिशकेपासून कर्माकर्माने बहुत पेिशका उत्प  होतात. त्यात कार उत्प  होतात. 
त्यातूनच आ  गातेर् िनपजतात. होता होता चार आठ िदवसानंी िपलव तयार होते ते मत् यासारखे असते. 
तीन चार मिहन्यानंी त्याला बेडूक रूप येते. (रेतुक आ० १५·१०) 
मु क Testis. (अनेकवचन testes.) रेत Semen. रेतुक Spermatozoon. Sperm. रंदुक Zyogote. 
मंडूक–िपलव Tadpode. Frog-larva.  

 
मंडूकाचे बालपण.  

मंडूकाच्या अं ातून बाहेर पडतो तो ाणी लां े चकर्तंुडासारखा असतो. त्याला चोखणी असते. 
ितने तो एखा ा पाणझाडाच्या पानाला लगटून राहतो. लवकरच त्याला डा या उज या बाजूला दोन दोन 
क े उगवतात. त्यानंी त्याचे सन चालते. नंतर त्याचे ओठ तयार होतात. नंतर आणखी एकेक क ा 
येतो. आता इत ततः िंहडून ते िपलव झाडपाला कुरतडून खाऊ लागते. आता त्याला िग  येतात. हळूहळू 
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क े नाहीसे होतात आिण िग ाचं्या ढापणाखाली पुढचे पाय आिण शपेटीच्या आरंभी मागले पाय तयार 
होतात. मागले पाय अगोदर उमटतात, पुढचे नंतर उमटतात. यानंतर त्याला फु पुसे येतात. मधून मधून 
डोके पाण्यावर काढून ते हवचेे घुटके घेते. काही िदवसानंी िग  िजरून जातात, आिण त्याला हवेतच 
सन करणे अगत्याचे होऊन बसते. या वळेेपयत त्याचे पाय व हात चागंले तयार झालेले असतात आिण 

शपूेट अधर्वट िजरलेली असते. आता हा आखूड शपेटीचा बेडूक भईुवर येऊन बारीक बारीक िकडे खाऊ 
लागतो. सबंध शपूेट िजरले हणजे मग त्याच्या मत् यरूपाच्या खुणा संप या हणण्यास हरकत नाही. 
आता ते मत् याचे कत् य झालेले बालक बहुशः भईुवरील कीटकावर उपजीिवका करू लागते. एवढा 
वळेपयत पावसाळा संपत आलेला असतो. मो ा िहवा यात त्याला िहमिनदर्ा घ्यावी लागते. काही बेडूक 
एक वषार्त तर काही दोन आिण काही तर तीन वषार्ंनी ौढ होतात. क े हे बाहेर उमटलेले िग च 
असतात. 

 

 
 

आ० १५·१२ बाळबेडूक. िपलवाचं्या सात अव था. 
 
चोखणी Sucker. क ा External gill. िहमिनदर्ा Hiberbnation. 
 

महािनदर्ा. 
मो ा िहवा यात आिण उन्हा यात देखील बेडूक भयुारात जाऊन मुका ाने राहतात. सामान्य 

चयापचयिकर्यासु ा मंदपणेच चालतात. नर बेडकाच्या मु काचं्या आिण मा ाचं्या अंदुकींच्या पुढील 
टोकाला िपवळे मेद वी लाबंट अवयव असतात. त्यातील मेद मातर् यावळेी खचून जाते. या अवयवानंा 
मेदःिपड fat body असे नाव आहे. उन्हाळी महािनदर्ा Aestivation. 

 
पयार्वरण. 

ाशनाची सनाची अिभसरणाची उत्सगार्ची आिण जननाची इंिदर्ये बेडकाच्या वक्षोदरात 
असतात. ती सवर् त्या को ाच्या पाठतटातून उगव यासारखी असतात. प मने, दय, अंतर्, इत्यादी 
इंिदर्यासं पाठतटामध्ये एकादा बुडखा असतो. एकंदर को ाला आतून अगदी पातळ सुळसुळीत 
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पापुदेर्वजा आ तर असते. तेच आ तर सलगपणे या इंिदर्यावंरही गुरफटलेले असते. इंिदर्ये पाठतटात 
गुंतलेली असतात, त्यािशवाय ासनळी पुढ या तटात आिण ाशननळी पुढ या माग या दोनही तटात 
आरंभी व अंती गुंतलेली असते. या गुंतवणुकीखेरीज इतरतर् ही इंिदर्ये एकमेकाशी टेकून पण वतंतर् 
असतात. सुळसुळीत पापोदर्ा त्याचं्यावर गुरफटलेला अस यामुळे ती एकमेकापासून सहज सरकू शकतील 
अशी असतात. को ातली इंिदर्ये हणून यानंा को ागें असे आयुवद–संिहताकारानंी हटले आहे. 
त्यावरील आताच सािंगतले या पापोद्र्याला पयार्वरण असे नाव िदले आहे. ते एका अथीर् को ाचे आ तर 
आिण दुसऱ्या अथीर् इंिदर्याचे आवरण आहे. पयार्वरणाच्या िपशवीत थोडे वगंणापुरतेच दर्व असते. नर 
मंडूकामध्ये ही िपशवी संपूणर्पणे बदं असते. मादी मंडूकामध्ये मातर् या िपशवीत ितची अंडी पडतात आिण ती 
बाहेर पडण्याच्या वाटाचें आरंभ ार ितच्यात उघडे असते. (पृ  ४१ पहा.) 

 
पयार्वरणाचा कोठा (कोथळा) हणजे खरोखरी या ाण्याचे कीलोम असते. ाण्याचे शरीर घडत 

असतात जे तीन आ  थर उगवतात त्यात या मध या थरात जी सापट उत्प  होते आिण िजचा कोठा 
पापोद्र्याने आखला जातो त्याला आपण कीलोम हटले आहे. तसे हे कीलोम आहे. (पृ ठ २०३)  

 
को ागं Viscus. पयार्वरण Peritoneum. 
 
महाको = कोथळा Body cavity. पयार्वरणको  Peritoneal cavity, 
 

मंडुककंकाल. 
बेडकाचा सागंाडा असतो त्यात बहुतः हाडे (अ थी) असतात. पण थोडे का थीही असतात. 

मदूच्या भोवती कवटी असते आिण कशभेोवती कशरेु असतो. कशरेु दहा कशरेुकाचंा बनलेला असतो. 
पिह या नवाचंी िमळून लाबंी असते िततकी दहा या एक ाची असते. सग या कशरेुका सूतर्ल गातर्ाने 
एकमेकीशी साधंले या असतात. त्येक कशरेुकेच्या डा या उज या अंगाला आडवे फाटे असतात. 
नव याचे हे फाटे मागे कललेले असतात. कमरेचे हाड, कटीर, िचमट यासारखे असते. त्याची सुटी टोके 
नव या कशरेुकेच्या आड या फा ाशी साधंलेली असतात, आिण समाईक टोक दहा या कशरेुकेच्या 
माग या टोकास बगलेत घेऊन राहते. याच हाडाला माडंीच्या हाडाच्या माथ्याशी साधंण्याजोग्या, डावी 
एक व उजवी एक अशा खळग्या असतात. माडंीत एक हाड, जंघेत एक जोड हाड आिण पावलात दोन 
लाबंट हाडे असतात. त्याचं्या पलीकडे बारीकशी हाडे पजंाच्या हाडाशी कायम जुळलेली असतात. या 
भागाचे नाव पदभक. याच्या पलीकडे पजंाचा लाबंट भाग येतो तो पदभ. त्याच पाच बोटाचं्या आरंभाशी 
लागलेली पाच हाडे असतात. त्यानंतर पिह या दुसऱ्या बोटात दोन दोन हाडे, ितसऱ्यात तीन, चवथ्यात 
चार आिण पाच यात तीन हाडे असतात. पायाला आणखी एक पुरवणी बोट असते. त्यात दोनच बारीक 
हाडे असतात.  

 
हाताचा सागंाडा थोडा वगेळा असतो. उरामध्ये मधोमध एक का थी, त्याला जोडून पुढे मागे एकेक 

अ थी आिण एकेक का थी, मध या का थीत दोन दोन अ थी (अंसीय, कोरक) डा या उज या अंगाला 
जुळलेले असतात. त्याचं्याशी दूरच्या टोकाला आणखी दोन अ थी पाखाडीला गेलेले असतात. यातले 
दुसरे हाड अिप कंधीय पिह याच्या पाठीवर वळलेले असते. (आ. १५.१४ III पहा) त्याचंा वळसा पिह या 
चार कशरेुकाभोवती राहतो. कशरेुकाशी त्याचंा –साक्षा  जोड होत नाही. मासंतंतूच्या ारा मातर् होतो. 
हाच खादंा होय. खां ाच्या हाडाला खळगा असतो. त्यात एक दंडाचे हाड साधंलेले असते. त्याच्या नंतर 
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बाहूचे जोडहाड असते. त्याच्यानंतर पंजाची हाडे असतात. त्यात पिहली रागं तीन बारीक हाडाचंी असते. 
त्याच्यापुढे दुसऱ्या रागेंतही तीन हाडे असतात. दोनही रागंा िमळून करभकाची हाडे होत. याच्यापुढे 
करभाची हाडे. ती लाबंट असून बोटाचं्या हाडानंा आधार देतात. प  बोटे चार असतात. त्यापैंकी दोहीत 
दोन दोन आिण बाकीच्या दोहीत तीन तीन हाडे असतात. यािशवाय एक बारीकसे अ प  बोट असते. त्यात 
बारीक दोन हाडे असतात. ती कातडीने झाकली जातात.  

 

 
 

आ०१५·१३ मंडूककंकाल १ जंभ Premaxilla. २ जंभ Maxilla. ३ नासेय Nasal. मूधर्न्य Pterygoid.  
५ भालीय Otic. ६ भालशीषीर्य Frontparietal. ७ अनुजंभ Quadratojugal. ८ कंुभीय Squamosal. ९ 
अनुशीषीर्य Prootic. १० अिप कंधीय Suprascapula, (याखाली कंधीय Scapula असते.) ११ ितर्कीय 
Urostyle. १२ जघनीय Ileum. १३ ऊर य Femur. १४ न गीय Tibia. १५ पा णय Calcanion. १६ पाषर्ण 

Astragalus. १७ पदभकीय Tarsal. १८ पदभीय Metatarsal.१९ पदागुंलीय  Phalangeal. २० बाहव 



 

अनुकर्मिणका 
 

Humerus. २१ अक्षारीय िंकवा अराक्षीय. Radio-ulna. २२ करभकीय Capal. २३ करभीय Metacarpal. 
२४ करागुंलीय Phalangeal. 

 
कवटी = कटोरी Cranium. कटीर Pelvis. 
 
पदभक Tarsus. पदभ Metatarsus. बाहू Forearm. 
 
करभक Carpus. करभ Metacarpus. 
 
मंडूकाच्या डोक्याची कवटी, पु कळ हाडे एकमेकाशी प े पणी िखळून बनलेली असते. त्यासच 

वरचा जबडा िखळलेला असतो. खालचा जबडा मातर् हालण्याजोगा साधंलेला असतो. त्यात सहा हाडे 
असून त्यातील साधें अचल, प े , असतात. मंडूकाच्या त डाच्या तळात शृगंाटक हणून एक अवयव 
असतो. तो बहुशः का थीचा आिण अ पशः अ थीचा बनलेला असतो. मध्यवतीर् पसरट तकट का थीचे 
असते. कानापयत गेलेली दोन िंशगे असतात. त्याचं्या फक्त टोकाशीच हाड असते. कंठाच्या अपमध्य 
अंगानंा गेलेली दोन िंशगे असतात. त्याचंी फक्त अगेर्च का थीची पण इतर भाग अ थीचा असतो. या 
िंशगामुंळे कंठातील हवचेी वाट उघडी राहण्याला साहा य होते. 

 
शृगंाटक Hyoid. अ थी = हाड Bone. का थी Cartilage. 
 

मंडूकाचे नाय.ू 
मंडूकाच्या शरीराला कातडे असते ते अंतरंगाला सरसकट िचकटलेले नसते. काही थो ा रेषाच 

मातर् िचकटले या असतात, त्याही अगदी पातळशा सूतर्ल समन्वयी गातर्ाने. अंतरंग बहुशः मासंल असते. 
मासंाच्या व कातडीच्या मध्ये सापटी असतात. त्यात दर्व असते. त्याला िंलफ हणतात. मंडूकाच्या 
सागंा ात गुंतलेले नायू असतात. त्याचं्या योगाने त्याला हालचाली करता येतात. नायूंची गुतंवण 
पािहली हणजे त्याने कोणती हालचाल संभवते ते कळून येते. नायचूा जे मासंल भाग असतो तो 
आकरसतो. त्यामुळे ही हालचाल संभवते. बहुतेक नाय ू हाडाचं्या एक िंकवा अनेक साधं्याचं्या दोही 
अंगाला पसरलेले असतात. त्याचं्या आकरसण्याने त्या त्या साधं्यात हालचाल संभवते. काहींना नावे 
िदलेली आहेत ती त्याचं्या गुंतवणुकीच्या थानावरून िदलेली आहेत. काहींना त्यानंी संभवणाऱ्या 
हालचालीवरून िदलेली आहेत, तर काही थो ानंा त्याचं्या रूपावरून िदलेली आहेत. त डाच्या तळात 
जो मासंल पडदा आहे तो हनुवटीच्या हाडाच्या डा या उज या भागामध्ये पसरलेला आहे. इतर सवर् नाय ू
डावा उजवा असे वगेवगेळे आहेत.  

 
नायुनामावली :– 
१ अवहानव Submandibular ११ शृगंाटिज हीय Hyolingual
२ अवशृगंाटीय Subhyoid १२ कंधपृ ेय Dorsalis scapuli
३ उरःशृगंाटीय Sternohyoid १३ किटबाहव Letissimus dorsi
४ शृगंाट कंधीय Omohyoid १४ पृ ालंबुष Longissimus dorsi
५ हानवोच्चालक Lavator mandibularis १५  ितर्कोपितर्कीय Coccygeo-sacralis 
६ हानवावकषर्क Depressor mandibuli १६  ितर्किनतंबीय Sacroiliac
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७ कंुभीय Temporalis  १७ किटिनतंबीय Iliolumber
८ मन्यामौलीय Cucullaris १८  अ सरातंरीय Intertransversalis 
९ हानवशृगंाटीय Mylohyoid १९  ाग् उर थ Pectoralis sternalis
१० िचबुक–शृगंाटीय Geniohyoid 

 

 
 

आ०१५·१४ Ⅰ मंडूक–मुखतळाचे नायू. Ⅱ मंडूक–िशरःकंकाल. उज या बाजूने पािहलेले 
कणर्कोठीपासून खाली ल बते हाड शृगंाटक. Ⅲ उलगडलेले वक्षोवलय Pectorral girdle. अिप कंधीये 
कंधीयासरशी पसरून टाकली आहेत. आड या ओळीत ती शवेटी आहेत. उभे चतु खंडात्मक उर य 

Sternum. उर य आिण कंधीय याच्यामध्ये आडवे बारीक अंसीय Clavicle; जाडी कोरकाभ, कळीसारखे 
Coracoid. 
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आ०१५·१४ डावी आकृती. मंडूक नायू. उदरीय अंगाचे. 
 

 
 

आ० १५·१५ मंडूक–पुरोभाग. डा या बाजूचे नाय.ू 
 

२० ाग् उदरीय P. abdominis २५ अिध कंधीय Deltoid
२१ आंतर ितर ीन Internal oblique २६ ितर्िंपड Anconeus
२२ बा  ितर ीन External oblique २७ बाहवारीियक Brachioradialis 
२३ सरल उदरीय Reetus abdominis २८ अरीयकरभकाकंुचक [आकंुचक = दुमडणारा] Flexor 

carpi  radialis 
२४  कंध-पृ ेय Dprsalis scapuli २९  अक्षीय करभकाकंुचक Flexor carpi ulnaris
 ३०  ाक् कंधीय Subscspularis 

 
३१  कोरक-बाहव [कोरक हे उराच्या कारथीस जुळले या 
(डा या उज या) बाजूच्या हाढापैंकी पुढचे हाड होय.] 
Coracoradialis 

४४  दीघर् पुर थन गीय Tibialis anterior longus

३२ अक्षीय करभक सारक [ सारक = उलगडणारा. ताठ 
करणारा.] Extensor carpi ulnaris 

४५ ऱ्ह व पुर थन गीय Tibialis anterior brevis

३३ अरीय करभक सारक Extensor carpi radialis ४६ अिधजंघेय Gastroc nemius 
३४ अंगुली साकर Extensor digiti ४७ पुर थ पा णय Tarsalis anterior 
३५ जघनीय Iliacus ४८ प पा णय Tibialis posterior 
३६ ऊरू पिर टीय [पिर यट. कातडीखाली मासंावर 
गुडंाळलेला समन्वयी गातर्ाचा पापोदर्ा.] Tensor fasciae latae

४९ िनतंबीय Gluteus

३७ दीघर् ऊरूपसारक [उपसारक = डा या उज या अंगामधील 
पातळीजवळ आणणारा.] Adductor Longus 

५० िनतंबजंघेय Iliofibularis 

३८ महान ऊरूपसाकर A. magnus ५१ सािमपटल Semimembranosus 
३९ गु ोरवीय Pectineus ५२ सािमकंडर Semitendinosus 
४० ऊरुचतुि पडंर Cruralis ५३ लकारीय [लकार. मानवी कटीराच्या तळाचा काठ ल या 

अक्षरासारका िदसतो. मातर् ल चे डावा उजवा हे दोही भाग सारखे 
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मानावयाचे. लकारापासून िनघणारा नायू लकारीय. मंडूकात हा नायू 
कटीराच्या माग या टोकापासून िनघतो. ससा व माजंर याचं्या कटीरात 
िंकिच  लकार िदसतो.] Piriformis 

४१ वायत Sartorius ५४ पराजधीय Peroneus
४२ मोठा तनुल Gracilis major ५५ ऱ्ह वपा णयाकंुचक Flexor brevis tarsalis
४३ लहान तनुल G. minor ५६ पुर न गीय Tibialis anticus 

 
 

 
 

आ० १५·१६ मंडूक नाय ूपाठीकडील. ⅰ पिरसरातील. ⅱ कण्याजवळील. 
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डो याचे बा  नायू असे:– 

१ ऊध्वर् सरल Superior rectus ५ ितर ीन ऊध्वर् Superior oblique
२ अधर सरल Inferior rectus ६ ितर ीन अधर Inferior oblique
३ अपमध्य सरल Lateral rectus ७ ितकषर्क [ ितकषर्क= मागे ओढणारा.] Retractor
४ उपमध्य सरल Medial rectus ८ उ चालक [उ चालक= वर ओढणारा] Lavator

 
नायुकाय.  

सागंा ात गुंतलेले हे नाय ू इच्छाधीन असतात. अंतर्ािद अंतिंरिदर्यात मासंतंतू असतात ते 
इच्छातीत असतात. जीभ मासंल असते. ितचे मासं इच्छाधीन असते. 

 
कर्माकं १ व ९ हे नायू खरोखरी एकाचीच दोन रूपे आहेत. एका ात एक व एका ात दुसरे रूप 

आढळते. त्यातला फरक एवढाच की, एकात मध्यंतरी कर्. १ माणे सूतर्ल प ी असते आिण दुसऱ्यात ती 
तशी नसते. १ व २ यानंी त डाचा तळ तयार होता. ३, ४, १० यानी शृगंाट िठकिठकाणी बाधंले जाते. ५ 
चीच चाल ७ आहे. त्यानंी हनुवटी उचलली जाते, त ड िमटते. ६ ने हनुवटी खाली ओढली जाते, त ड 
उघडते. ८ ने कबधं डोक्यास जोडले जाते. ११ ने िजभेचे मूळ प े  होते. १२ व १३ नी खादंा पाठीकडे 
ओढला जातो. १४, १५ या मासंल प या माग या पुढ या कशरेुकानंा एकमेकाशंी बाधंतात. १६, १७ हे 
पसरट नायू पाठीचा पिर पट कटीराशी बाधंतात. १८ हे प े  कशरेुकाचं्या आड या शाखा एकमेकीशी 
बाधंतात. १९ व २० उर व उदर यापासून बाहवावर जातात. त्यानंी भजुकबधं जवळ आणला जातो. २१, 
२२, २३ हे उदर–तट बनिवतात. कर्. २४ व कर्. १२ एकच होत. २५ ने खादंा पुढे सरकतो. २६ ने खादंा मागे 
सरकतो. २७ ने कोपर दुमडते. २८, २९ यानी मनगट तळहाताकडे दुमडते. ३० चा उगम कंधीय व कोरक 
यावर असतो. ३० व ३१ यानंी भजु कबंधाजवळ येतो. ३२, ३३, ३४ याचं्या नावा माणे िकर्या आहेत. ३५, ३६ 
यानंी माडंी कबधंाजवळ येते. ३७, ३८ याचं्या िकर्या नावां माणे घडतात. ३९ ने माडंी ितच्याच अक्षाभोवती 
वळते. ४० ने गुडघा ताठ होतो. ४१ ने गुडघा दुमडतो. ४२, ४३ यानंी जाघेंत दुमड येते आिण माडंी उपमध्य 
िदशसे ओढली जाते. ४४, ४५ यानंी पजंा उचलला जातो. ४६ ने पाऊल खाली आणूम जंघा–रेषेतही 
आणता येते. ४७, ४८ यानंी पजंा वर खाली हालवता येतो. ४९ ने माडंी मागे येते. ५० ने माडंीस अपमध्य 
ओढ िमळते. ५१, ५२ यानंी गुडघ्यात दुमड येते. ५३ ने माडंीस उपमध्य ओढ लागते. ५४, ५५, ५६ यानंी 
पजंा उचलता येतो. डो याचं्या नायूंपैकी १, २, ३, ४ यानंी नेतर्गोल सागंा ाशी बाधंला राहतो. ३ व ४ 
यानंीं डोळे त्या त्या िदशसे वळिवले जातात. ५, ६ यानंी नेतर्गोल एकमेकािवरु  िदशनेे वाक्षाभोवती 
िफरिवला जातो. ७, ८ नावा माणे िकर्या करतात. 

 
चैतन यहू.  

बेडकाला पाठकणा असतो त्यात त्याची कशा असते आिण ती पुढे करोटीमध्ये मदूशी जोडलेली 
असते. खरे हटले तर मदू व कशा सलगच असतात. त्यात साधंा हणण्यासारखा नसतो. तो आपण 
मानावयाचा असतो. बेडकाचा मदू मध्यभागी जरा फुगीर, पुढेमागे िंचचोळा आिण मागे जरा आंकुिचत 
असतो. अगदी पुढचा भाग तो अवघर्ाण खंड, त्याच्या मागे डावा उजवा म तकगोलाधर्, त्याच्यामागे नेतर्खंड 
आिण त्याच्याही मागे मि तक व म तुक, असे भाग असतात. अवघर्ाणखंडापासून पिहली चेतनीजोडी 
िनघते. नेतर्खंडाच्या खालून दशर्नचेतनीजोडी िनघते. ितच्या आरंभी एक फुलीसारखा अवयव असतो त्याचे 
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नाव वि तक, ितच्या मागून नेतर्चेतन्या िनघतात. त्यामागून दोन वणचेतन्या िनघतात आिण त्याच्या 
मागून दोन रसनचेतन्या िनघतात. करोटीपुरते सागंणे झा यास पशर्नाच्या चेतन्या नेतर्चेतन्याचं्या मागे 
असतात. पण एकंदरीत सागंणे झा यास त्या दहा िंकवा अकरा जो ा असतात. त्यात या नऊ िंकवा दहा 
जो ा कशपेासून िनघतात. त्या केवळ पशर्–संवदेक असतात असे मातर् न हे. पशर्संवदेनाबंरोबरच इतर 
संवदेनाचें चेतनातंतूही त्यात असतात. क्लेश, शीत, उ ण, या त्या संवदेना होत. िशवाय नायूंना चालना 
देणारे चेतमातंतूही त्यात असतात. हे सवर् तंतू कशतेील पेिशकाचं्या ारा मदूशी जोडलेले असतात. 

 
सवर् संवदेना आिण इच्छेनुरूप कायर् ेरणाही म तकात उत्प  होतात. नायुकाय फार िविवध आिण 

पर पपिवरोधीसु ा असतात. त्यात िविश  कायार्च्या अनुरोधाने मेळ बसतो तो मि तक व म तुक यातील 
चेतनामुळे. सन, अिभसरण, पचन, यासारख्या मूलभतू जीिवतकायार्च्या करता लागणाऱ्या चेतना 
म तुकात उतर्  होतात. 

 
दशर्नचेतन्या आिण नेतर्चेतन्या अशा वगे या सािंगत या त्या अशाकरता की, दशर्न ही संवदेना 

आहे ती घेणाऱ्या चेतन्या त्या दशर्न-चेतन्या. नेतर् हे ानिदर्य खरे पण त्यातही ान यवि थतपणे घेता 
येण्याकरता काही हालचाली करा या लागतात. त्या हालचालीसंबधंी चेतना त्या नेतर्चेतन्या हणावयाच्या. 

 

 
 

आ०१५·१७ मंडूक मदू. आ० डावी, पाठीकडून पािहलेला; उजवी, पोटाकडून पािहलेला आडवी आकृती, 
बाजूने पािहलेला मदू. अव अवघर्ाण खंड. म म तकखंड. द दशर्न वि तक. नेतर् नेतर्खंड. इ मि तक. उ 
म तुक. न नेतर्खंड. पिह या डा या आकृतीत म तुकामागे दोन चेतन्याचें बुडखे दाखिवले आहेत, तो 

कशचेा आरंभ होय. अव०च्या बगलेत एक चेतनी, वि तकापासून एक चेतनी, वि तकाच्या मागे कर्माने ३ 
री, ४ थी, ५ वी, ६ वी इत्यादी चेतन्याचे आरंभ आहेत. 

 
पशर्चेतना सवर् बा ागंभर पसरले या त्वचेत उत्प  होतात. पण अवघर्ाण दशण, वण, रसन, 

याचं्या चेतना िविश  त्वचेत उत्प  होतात आिण या सवर्च चेतना मदूपयत पोचतात. मदूत त्यानंा िविश  



 

अनुकर्मिणका 
 

थाने आहेत. इच्छेला अनुरूप अशा िकर्या ाण्याच्या शरीरात घडतात ते हा त्या त्या िकर्येला ेरणा 
देण्याचे थानही म तकात असते.  

 
चैतन यहू Nervous system. अवघर्ाण खंड Olfactory lobe. 
 
म तक Cerebrum. 
 
नेतर्खंड Optic lobe. मि तक Cerebellum.  
 
म तुक Medulla oblongata. दशर्नचेतनी Optic nerve.  
 
वि तक Chiasma. नेतर्चेतनी Oculomotor nerve 

 
बेडकाची कशाच अगोदर एखा ा दोऱ्याएवढी बारीक असते. ितच्या आत नळी असते ती तर इतकी 

बारीक असते की ती नुसत्या डो यानंी िदसून येत नाही. िदसण्याकरता िंभगाचे साहा य पािहजे. तथािप 
बेडकाच्या मदूमध्ये कशतेील नळीशी सलग अशी पोकळी असते ती नुसत्या डो यानंी िदसू शकते. मदूचे 
लहानमोठे खंड िदसतात त्यात या पोक या लहानमो ा अशाच असतात. मदू व कशा यावंर आवरणे 
असतात आिण कशचे्या डा या उज या बाजूला आणखी एक चेतन्याचंा यहू असतो. त्यािवषयी मािहती 
सर ाच्या, प याच्या आिण सशाच्या चैतन यहूासंबधंी िववरण करताना येईल. 

 
िसरेन. 

हे कत् य अमेिरकेत सापडतात. तेथे त्यानंा मड–ईल हणतात. ईल हणजे वाबं मत् य आहेत, 
पण म –ईल हे कत् य आहेत. त्यानंा दोनच पाय असतात. त्याचें िग  मोठेपणीही नाहीसे होत नाहीत. ते 
बारीक मत् य आिण शखंािदक ाणी खाऊन उपजीिवका करतात. 

 
न्यटू. 

या नावाचे जे कत् य सािंगतले ते सर ासारखे िदसतात. ते पाण्यात संचार करतात, ते हा ते 
सरडे न हेत हे उघड आहे. भारतात न्यटू िहमालयावर मातर् आढळतात. 

 
िससीिलयन. 

हे कत् य सापासारखे िदसतात. त्यानंा डोळे नसतात, डो याचं्या जागी चाचपण्या असतात. सबंध 
ाणी सुमारे वीतभर लाबं असतो. काही िससीिलयन आंग ाएवढे जाडी असतात. त्याचंा रंग िहरवस 
काळा असतो. ते हैसूर ातंात आढळतात. दुसरी एक जात गंडूपदासारखी िदसते ती खंडा यास आढळते. 
मो ा िससीिलयनाचे खाणे गंडूपद हेच असते. 

 
वगीर्करण 

पिरवगर् कत् य Amphibian. यात– 
ेणी १. अपुच्छ Anura. या ेणीत कुल [१] भेक Bufonidae [२] वृक्षाचं Hylidae. [३] गणा Ranidae.

भेक जाती (१) सरेख भेक Bufo melanostrictus.
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(२) अरेख भेक Bufo stomasticus.
राणा जाती (१) मोठा राणा Rana tigrina.

(२) शदूरपाठी राणा Rana malabarica
(३) लहान राणा Rana cyanoplyctes

ेणी २. सपुच्छ Urodela. यात कुल– 
[१] 
[२] 

सिग , िसरेन Siren
अिग , न्यटू Newt 

ेणी ३. अपद Apoda. यात कुल, िससीिलयन Coecilian.
 

______ 
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करण १६ 

 
सपर्ट 

 

सपर्ट ाण्यामध्ये अनेक वगर् आहेत. त्यातला एक वगर् सपर् हा आहे. सपर् हा श द पिरचयाचा आहे 
तो एक भीित द ाणी हणून. सपार्ंना पाय नसतात. ते जिमनीवर सरपटत चालतात. पालीला पाय 
असतात तरी ती सरपटत चालते, केवळ पायावर आधारून ताठ उभी राहू शकत नाही. सुसरीची गो  
तशीच आहे. सरडा पालीइतका नाही तरी सरपटतच चालतो. घोरपड तशीच सरपटते. या सवर् ाण्यानंा 
सपर्ट अशी सं ा िदली आहे. सपर्ट श दाची याख्या पिह याच करणात केली आहे. सपर्टाचंी कातडी 
टणक असते आिण खडबडीतही असते. िशवाय ती कोरडी असते. कत् यासंारखी ती ओली नसते. कत् य 
पाण्याच्या जवळपास राहतात आिण पाण्यातच अंडी घालतात. तेथेच ते जन्मास येतात. जन्मतात ते हा 
त्याचें रूप फार िनराळे असते. सपर्टाचंी गो  तशी नाही. बहुतेक सपर्टे अंडी घालतात. काही सपर्टाचंी 
िपलेच जन्मतात. अंडी भईुवरच घातली जातात. सुसर आिण कासवे पाण्यात राहतात तरी अंडी भईुवरच 
घालतात. िपले रूपाने ौढासारखीच असतात. त्याचें रूपातंर होत नाही. सपर्टानंा तापलेली हवाच चागंली 
मानवते. जे थंड देशात राहतात ते महाथंडीच्या िदवसात महािनदर्ा घेतात. सपर्ट ाणी जन्मापासून 
अखेरपयत फु पुसानंीच ास घेतात. अं ातील जीवाला सनाची आव यकता असते. ते पाण्यात होऊ 
शकत नाही. हवतेच होऊ शकते. 

 
पाल Wall lizard. 

पाली, सरडे आिण घोरपडी यातं पु कळ सा य अस यामुळे त्याचंा एक वगर् प ठ असा सागंतात. 
प  हणजे पाल. शरठ हणजे सरडा. पालीमध्ये सुमारे तीनश ेजाती आहेत. त्यातली सवार्त जा त 
पिरचयाची जात हणजे घरात िंभतीवर व छतावर वावरणारी. यानंा असा संचार करता येण्यास उपयोगी 
पडणारे खास साधन हणजे त्याचं्या पावलानंा असणाऱ्या िगर ा होत. या िगर ा दाबनू िंभत िंकवा छत 
याची पकड घेता येते. दाबण्याने मधली हवा िनघून जाते आिण ती पुनः तेथे येण्याला ितबधं होतो. मग 
आयताच हवचे्या दाबाने शरीराला आधार िमळतो. िकडे हे पालीचे खा . ते पकडण्याकरता ती िजभेचा 
उपयोग करते. पालीची जीभ मासंल व रंुदट असते, मोठे िकडे ती जब ानंीच पकडते. माजंर पालीवर 
सडप मारू पाहते ते हा पाल एक झटका देऊन शपूेट तोडून टाकते. ते शपूेट थोडा वळे वळवळत राहते. 
एवढाच पालीचा भाग माजंराला िमळतो. वळवळीकडे ते पहात राहते. तोवर पाल िनसटून जाते. ितला नवी 
शपूेट उगवते. बहुतेक पाली अंडी घालतात. न्यझूीलंड मधील एक जात िपलू सवते. पाल चक् चक् 
आवाज काढते. सामान्य पाल शपेटासकट वीतभर लाबं असते. पाली सवर् उ ण देशात आढळतात. 

 

 
 

आ०१६·१ पाल. 
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पालीचे िवष ऐकण्यात आहे, पण पाहण्यात नाही. पालीला िवष िंपड नसतात. सापा माने दंशाने 

िंकवा िंवचवा माणे दंशानेही पाल िवष दुसऱ्याच्या अंगात घालीत नाही. तरी दुधात िंकवा दुसऱ्या काही 
दर्वात पडलेली पाल काढून टाकली आिण ते दर्व माणसाने ाशन केले तर, त्याला िवषबाधेचीच लक्षणे 
होतात, असे अनुभवास आले आहे. वातंी व अितसार ही ती लक्षणे होत. अशा अ ाने एका ाला मृत्यू 
आ याचेही पाहण्यात आले आहे. यावरून पालीला िवषारी दंश करता येत नसला तरी ितच्या अंगातून िवष 
बाहेर िनघून दुधासारख्या दर्वात सामील होते, यात शकंा नाही. पालीचे एकंदर अंग िवषारी असते, असे 
हणणे ा त आहे. 

 
साधा सरडा Garden Lizard. 

हा सरडा झाडाझुडपावर राहतो पु कळ वळेा तो कंुपणावर आढळतो. त्याचे खा  हणजे कीटक. 
ते आढळतील तेथे तेथे तो जातो. त्याच्या सवार्ंगावंर खवले असतात. त्यापैंकी पाठीवरील डोक्यापासून 
शपेटापयतची एक मध्यवतीर् खव याचंी रागं काटेरी झालेली असते. काटे मागे रोखलेले असतात. नराच्या 
मानेच्या पोटाकडील (उदरीन) भागास िवणीच्या हंगामात शदरी रंग येतो. या सपर्टाचे खवले केवळ 
अिपचमार्चे असतात. सरडे कीटकानंा खातात, पण सर ानंा पक्षी खातात. कावळे आिण िवशषेतः ससाणे 
यानंा भ य हणून सरडे फार आवडतात. पाली माणे सरडेही सवर् उ ण देशात आहेत. उदरीन Ventra. 

 

 
 

आ०१६·२ साधा सरडा. 
 

बेडूक व सरडा. 
संर ाच्या रूपामध्ये बेडकाच्यापेक्षा काय िनराळे आहे ते सहज लक्षात येण्याजोगे आहे. 

सर ाच्या कानाच्या त या कातडीसपाट नसतात, थो ा खोल असतात. बेडकाच्या हातापेक्षा पाय बरेच 
मोठे असतात िततके सर ाचे नसतात, थोडेसेच मोठे असतात. सर ाच्या दोनही जब ात दात 
असतात. बेडकाच्या फक्त वरच्याच जब ात दात असतात. सर ाची जीभ त डाच्या तळात माणसाच्या 
माणे बसलेली असते, बेडकाच्या माणे टोकाशी न हे. बेडकाच्या कोथ यात पयार्वरण असते तसे 
सरडाच्याही असते. मातर् त्याचा मागला भाग रंगलेला असतो. सर ाच्या पोटात मेद वी िंपड असतात ते 
अगदी मागे महागुदाखाली असतात. महागुदाच्या पुढच्या टोकाशी डा या अंगाला एक बारीकशी मुकी 
शाखा असते. सर ाच्या यकृताला डावा उजवा असे दोनच खड असतात. सर ाच्या कंठाच्या मागे 
चागंली लाबं ासनळी असते. त्याच्या फु पुसाला शाखाकोठ ा पु कळ असतात. सर ाला बरग ा 
असतात. त्यानंा जोडणारे नाय ूअसतात. त्याचं्या योगाने त्या फुलतात. अशा फुलण्याने छातीचा कोठा 
अिधक होतो. त्यामुळे बाहेरची हवा आत येते. ही सनाची रीत बेडकाच्यापेक्षा अगदी िनराळी आहे. नायू 
सैल होतात ते हा फु पुसे दबतात आिण त्यातील हवा बाहेर पडते. सर ाची कातडी सनोपयागी नसते, 
बेडकाची असते. 
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सर ाचे अिभसरण. 

सर ाच्या दयाला ितवामूल डावे उजव ेआदायक आिण एक िवसजर्क अशी पुडे असतात. 
तथािप िवसजर्कामध्ये अपूणर् का होईना पण एक पडदा असतो. त्यामुळे रक्ताचे डावा उजवा असे दोन ओघ 
होतात. आदायकातून तीन वा िनघतात. फु पुसाकडे जाणारी आ  वा उज या कडेला असते. 
डोक्याकडे रक्त नेणारी वा डा या कडेला असते. इतरतर् रक्त नेणारी वा मध्यंतरी असते. कौ –CO₂ 
संप  रक्त उज या भागात असते ते फु पुसात जाते आिण ऊवर्–O संप  असते ते डा या कडेला असते ते 
डोक्याकडे जाते. िम  रक्त इतरतर् जाते.  

 
ितवामूल Sinus venosus. 

 
वा Artery. 

 
आदायक Atrium. 
 
िवसजर्क Ventricle. 
 

 
 

आ०१६·३ प ठ-अिभसरण. 
 

सर ाची संतती. 
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सर ातील नराचे मु क वृ ापासून थो ा अंतरावर पुढे असतात. आकाराने ते वृ ाचं्या तृतीयाशं 
असतात. त्यातून रेत वाहणाऱ्या नळीचा शवेट आिण मूतर्ायणीचा शवेट एकतर् येऊन संगुदास िमळतात. 
सर ाला िश ने दोन असतात. ती नळीरूप असतात. ती एरवी उरफाटून आंिण चेपटून संगुदात राहतात. 
संभोग संगी ती सुरफाटून बाहेर िनघतात. सर ातील मादीच्या अंदुक्या वृ ापासून थो ा अंतरावर पुढे 
असतात. आकाराने त्याही वृ ाचं्या तृतीयाशं असतात. अंडवािहन्याचंी पुढली ारे अंदुक्याचं्याही पुढे 
थो ा अंतरावर असतात. मागली ारे िनयार्तीची. ती संगुदास िमळतात. अं ावर कवच येऊन मग ते 
बाहेर पडते.  

 
िश न Penis. 
 

शरठकंकाल. 
सर ाचा सागंाडा सामान्यतः बेडकाच्या सागंा ाच्या धरतीवर असतो. तरी त्याची कवटी बरीच 

िक्ल  असते. पाठकणा बराच लाबंलचक असतो. शपेटीच्या अलीकडचा कटीरभाग खोलगट असतो. 
बरग ा असतात. हातापायाचं्या रचनेत िवशषे फरक नसतो. लाबंी माणात फरक असतो तो मागेच 
सािंगतला आहे. 

 
शरठचैतन यहू. 

सर ाच्या कवटीच्या आत मदू आिण पाठकण्याच्या (कशरेूच्या) आत कशा (र )ू असते. मदूचा 
अगदी पुढचा भाग िंचचोळा असतो. त्याच्या शवेटी जाडी वाढलेली असते. या जाडी शवेटाला फुटलेले 
चैतन तंतू नाकात गेलेले असतात. हणून त्याचं्या उगमाला अवघर्ाण–खंड हणतात. याच्या मागचे बारीक 
भाग ती या डा या उज या खंडाचंी डेखे हणतात. त्याचं्या मागे डावा उजवा असे दोन गोलाधर् असतात ते 
म तकगोलाधर् होत. त्याच्या मागे दोन नेतर्खंड असतात. पाठीच्या (पृ ीन) अंगाकडून पाहता नेतर्खंडामंागे 
एकच लहानशी वडी असते. ितला मि तक असे नाव आहे. ितच्या मागे एक िनमुळता भाग असतो त्याचे नाव 
म तुक असे आहे. मागे म तुक व कशा सलग असतात. बेडकाच्या मदूशी तुलना करता असे आढळते की, 
त्याचे अवघर्ाणखंड मोठे असतात, त्यानंा डेखे नसतात. म तकगोलाधर् लहान असतात, आिण मि तकही 
लहानच असते. दशर्नचेतन्या जेथून िनघतात तो फुलीवजा अवयव वि तक ( .१५ पहा) त्याच्या मागे एक 
फुगा असतो. त्याच्या खाली करोटीच्या तळाच्या हाडात झाकलेला एक िंपड असतो. त्याला ‘िपिहत’ 
हणजे झाकलेला असेच नाव िदले आहे. िपिहत िंपड आिण वि तकामागील फुगा एका डेखाने जोडलेले 
असतात. हणून या फुग्यास ‘िशखामूल’ हटले आहे. डेख ही जणू िपिहताची िशखा आहे असे मानावयाचे.  

 
दशर् वि तक िंकवा संके्षपाने वि तक Optic chiasma. 
 
िशखामूल Infundi bulum. 
 
िपिहत िंपड Pituitary gland. 
 
दशर्नचेतनी Opticuerve. 
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आ०१६·४ शरठ-मदू. उताणा, पालथा, बाजूने पािहलेला. म म तक. द दशर्न वि तक. श िशखामूल. न 
नेतर्खंड िपिहत िंपड इ मि तक. उ. म तुक. 

 
सर ाच्या मदूपासून १२ चेतनी–जो ा िनघतात तर बेडकाच्या मदूपासून १० जो ा िनघतात. 

सर ाच्या कशपेासून िनघणाऱ्या चेतन्याचंी संख्या बेडकाच्या कशपेासून िनघणाऱ्यापेंक्षा बरीच अिधक 
असते. 

 
वम  

मदू व कशा हे अगदी नाजूक अवयव असतात. साधारणतः लोण्याइतपत मऊ. या अवयवावर 
अगदी पातळ अशी दोन आवरणे असतात. त्यापैंकी पिह यात अगदी बारीक रक्तवािहन्या असतात. ही दोन 
आवरणे पु कळ िठकाणी एकवटलेली असतात. कैक िठकाणी दुसरे आवरण लोपलेले असते. ते काही 
अमो, सवर्तर् ितसरे एक आवरण मातर् असते. ते जाडजूड आिण बळकट असते. पिहले आवरण ते ावमर्, 
दुसरे ते आवमर् आिण ितसरे ते पिरवमर् होय. वमर् हणजे आवरण. मदू िंकवा कशा यास पिहली दोन आवरणे 
िचकटून असतात पण पिरवमर् थोडे अलग असते. मध्यंतरी सापट असते. ितजमध्ये थोडेसे दर्व असते. 
कशमेध्ये पोकळी असते त्या पोकळीशी सलग अशा मदूमध्येही पोक या असतात. मदूत या मो ा 
पोक यानंा िववर हणतात. कशतेली पोकळी ती नाडी होय. पाठीकडून पाहता कशचे्या आतील 
नाडी आिण बाहेरची आता सािंगतलेली सापट एकमेकीशी म तुकाच्या माथ्यावर सलग असतात. 

करोटीच्या तळात फटीसापटी रंधेर् असतात; त्याच माणे कशरेुकामध्येही फटी असतात. त्यातून चेतन्या 
मदूशी व कशशेी जोडले या आहेत, असे आढळते.  
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आ० १६·५ पाठकण्यात कशवेरील आवरणे. मानवाच्या पाठीचा मणका पुढचा भाग खाली कलता ठेवनू 
आडवा छेदला आहे. १ ावमर् आिण आवमर् िमळून. २ पिरवमर्. ३ चेतनी मणक्यातील सापटीतून बाहेर 

पडण्याचा भाग. ४ चेतनी पुरोभाग. ५ चेतनी प  भाग. ६ कारुिणक चैतन पुजं. 
 
वम meninges. ावमर् Pia mater. आवमर् Arachnoid.  
पिरवमर् Dura mater. िववर Ventericle. नाडी Central canal. 
 

रंगीत सरडा. Chameleom. 
अंगाचा रंग अंतरंगीच्या भावना माणे जे सरडे बदलू शकतात ते हे सरडे होत. याचं्यात ८० जाती 

आहेत. सवार्ंना शपेटीने पकड घेता येते. सवार्ंच्या डो यानंा डेखे असून ते, एक एका िदशकेडे तर दुसरे 
दुसऱ्या िदशकेडे रोखता येतात. हे सवर् सरडे झाडावर वावरतात. यानंा हातानी आिण पायानंीही पकड घेता 
येते. असे करताना ते, तीन बोटे एका बाजूला आिण दोन दुसऱ्या बाजूला असे बोटाचें गट करतात. िवशषे 
गो  हणजे अशी की याचंी जीभ भली लाबंलचक असून ती बाहेर काढून त्यानंा कीटक झपा ास पकडता 
येतात. याचं्या मानेला त्वचेचे सर असतात ते कर्ोधाने उभारले जातात ते हा भयंकर िदसतात. या भयाण 
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वरूपात रंगाने आणखी भर िदली जाते. याचं्यातील काही जातींच्या मा ा िपलेच सवतात. बहुतेक जाती 
आि केत राहणाऱ्या आहेत. 

 

 
 

आ० १६·६ रंगीत सरडा. 
 

पंखवाले सरड. Flying lizard. 
झाडावर राहणारे सरड आहेत. त्यानंा पखं असतात. ते पखं िपसाचे नसतात, त्वचेचे असतात. 

त्याच्या योगाने त्या सरडानंा हवतूेन अलगद घसरता मातर् येते. या पखंात बरग ा असतात. त्या उघडता 
िमटता येतात पण झडपता येत नाहीत. त्यामुळे या शरठानंा पखं उघडता िमटता येतात पण फडफडता येत 
नाहीत. हे सरड भारत मलाया चीन या देशात आढळतात. 

 

 
 

आ० १६·७ पखंवाली सरड. 
 

िवषारी सरड. Poison lizard. 
मेिक्सकोमध्ये एक अरण्यवासी सरड आहे तो िवषारी आहे. त्याच्या खालच्या जब ात िवष िंपड 

असतात. या सर ाचे िवष दंशाने दुसऱ्या ाण्यात जाते, ओक याने न हे. लहान ाण्यास ते मारक होते. 
मो ास, माणसास सु ा मारक होत नाही. याची लाबंी सुमारे दीड हात असते. मेिक्सकोमध्येच टीचभर 
लाबंीचे िंशगाडे सरड Horned lizard असतात. ते पकडले गेले हणजे आप या डो यातून रक्ताच्या 
िचळकां ा सोडतात. मासंतंतूनी पिरवािहन्या दाब यामुळे या िचरकां ा उडतात. 
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आ० १६·८ िवषारी सरड. 
 

 
 

आ० १६·९ िंशगाड सरड. 
 

घोरपड गोधा Monitor. 
हा एक मोठा शरठ आहे, हटले तरी चालेल. याची लाबंी शपेटासकट तीन हातापयत असते. हा 

ाणी एखा ा मगरी सुसरीसारखा भासतो पण त्याहून खरोखरी बराच िनराळा आहे. मगरी सुसरीला 
िजतका आ पसरता येतो िततका याला येत नाही. हा अगदी पालसर ासारखाही नाही, कारण याची जीभ 
जाड व रंुद नसते, सापाच्यासारखी लाबंट व िंचचोळी असते. आकार मोठा असला तरी हा िवशषे कूर्र 
नाही. हा गवतात राहतो आिण िकडे खातो. याला पोहता येते पण पाण्यात संचार करण्याची हौस याला 
नसते. तसा त्याचा वभाव नाही. 

 

 
 

आ० १६·१० घोरपड मुखवटा. 
 
घोरपडीच्या फार करून दोन जाती भारतात आढळतात. यासारख्या मो ा शरठजाती आिशया, 

आि का, ऑ टर्ेिलया येथील उ ण देशात सुमार प ास आढळतात.  
 

साप Snake. 
साप हे िबनपायाचे सरपटे हणून सहज ओळखता येतात. काही कत् यानंा पाय नसतात, हे पूवीर्च 

सािंगतले आहे. त्यािशवाय आता आणखी असे कळून येते की, काही प ठही िबनपायाचे असतात. आता ते 
सापाहून िनराळे कसे ते पािहले पािहजे. सापाचं्या अंगावर अिपचमार्चे खवले असतात, पण त्याचे सबधं 
एकसंध सोलपट होऊन काढून टाकले जाते तसे सग्डाचें होत नाही. सापाचा जबडा खूप पसरला जातो. 
त्याचे साधें सैल असतात आिण हनुवटीच्या हाडाचे डाव ेउजव ेभाग जेथे साधंलेले असतात तेथील साधंाही 
असाच लवचीक तंतंूनी बनलेला असतो. त्यामुळे जब ाची रंुदी वाढू शकते. सर ाची गो  तशी नाही. 
यािशवाय कवटीच्या हाडाचं्या रचनेत महत्वाचे भेद असतातच. 
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सिवष िनिर्वष सपर्. िवषारी साप. 

साप हटला की िवषारी सपर्टा मनात येतो. तथापी पु कळसे साप िबनिवषारी असतात आिण जे 
िवषारी असतात त्यातले थोडेसेच माणसाला बाधण्याइतके िवषारी असतात. या मनु य–बाधकापैंकी सु ा 
घोणस हणून जो दाडंगा साप असतो तो सहसा माणसाच्या वाटेस जात नाही. नाग हा खरोखरी भयंकर 
िदसतो आिण असतोही. फुरसा हा लहान असतो तरी तडफदार असतो आिण माणसावर डंख मारतोही. 
तथापी कोणतेही साप माणसावर पाळद ठेवीत नाहीत. उंदीर, ससा, मासा, बेडूक इत्यादी ाणी त्याचें 
खा  असतात. हणून त्याचं्या पाठीस लागून ते माणसाचं्या व तीत येतात. ते माणसाला चुकव ूपाहतात, 
पण ते साधले नाही हणजे िबचकून आिण िबथरून माणसाला चावतात. ते आप या भ य ाण्याला मातर् 
नेमाने चावतात आिण मग िगळतात. सापाचं्या िवषावर उतारा हणूम ितिवष तयार करून ठेवलेले असते. 
ते रक्तात भर याने िवष उतरते. नाग, मण्यार (पोवळे साप) फुरसे घोणस आिण समुदर्साप एवढेच मनु य–
बाधक आहेत. सवर् िवषारी सापाचं्या पोटाचा त्येक खवला एका काठापासून दुसऱ्या काठापयत आडवा 
पसरलेला असतो. 

 
िवषारी सापाच्या त डात खाली वर डावी उजवी अशी एकेकच दाताचंी रागं असून त्यािशवाय 

वरच्या जब ात एकेक िंकवा दोन दोन मोठाले नळीवजा टोकदार दात असतात. त्याचं्यामागे िवषाची गाठ 
असते. असा साप रागावनू चावा घेतो ते हाच त्याचे हे मोठाले दात उभारतात. एरवी ते आडवे राहतात. 
दात उभारून साप चावतो ते हा, हातोडा हाणण्याकरता िंकवा कुदळ मारण्याकरता ते हत्यार मागे नेऊन 
मग पुढे आणाव ेत्या माणे साप आपले डोके वर आिण मागे नेऊन मग पुढे आिण खाली आणून चावा घेतो. 
यालाच साप उलटा होऊन चावतो असे हणतात. चाव यावर लगेच दातातून िवष वहात येऊन जखमेत 
पडते. गारोडी लोक सापाचे िवषारी दात काढून टाकतात. कोणी कोणी तर िवषिंपडही काढून टाकतात. 
कोणी कोणी दोनही जबडे एकाशी एक भ म दोऱ्याने जखडून टाकतात. दात काढला तरी काही िदवसानंी 
दुसरा उगवतो. एका ाला ितसराही उगवतो. एकाच्या त डात तीन दात एका शजेारी एक पाहण्यात आले 
आहेत. 

 
िनिर्वषसपर्. 

िबनिवषारी सापाचं्या वरच्या जब ात डा या उज या दोन दोन, दाताचं्या रागंा असतात. अशा 
काहींच्या लाळेत थोडेसे िवष असते. त्याने माणूस दगावत नाही. 
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आ० १६·११ िबनिवषारी सापाचे दात. 
 

मंडली सपर्. Viper. 
ज्याचंा िशरोभाग मानेजवळ रंुद व वाटोळसर आिण शवेटी कमी रंुद व वाटोळसरच असतो ते सपर् 

मंडलीसपर् होत. याचं्या जाती अनेक आहेत. त्या सवर् िवषारी आहेत. मंडली मादी अंडी घालीत नाही 
एकदम िपलानंाच जन्म देते. याचं्या काही जातीत नाक व डोळा याचं्यामध्ये एक बारीकसा खळगा असतो. 
त्यानंा सरंधर् मंडली Pit viper हणतात. ज्यात असा खळगा नसतो त्यानंा अंरधर् मंडली हणतात. संरधर् 
मंडलीचा िवषार सौ य असतो.  

 
िहरवा मंडली. Lachesis gramineus. 

िहर या रंगाचा एक सरंधर् मंडली सपर् भारतात िठकिठकाणी सापडतो. त्याची लाबंी हात दीड हात 
असते. तो चाव याची उदाहरणे फार थोडी घडतात. 

 

 
 

आ०१६·१२ िहरवा मंडली. उभारलेले िवषाचे दात, नाक व डोळा याचं्यामध्ये खळगा. 
 

फुरसे. पनस. Echis carinata. 
हा अरंधर् मंडली वगार्तला साप िवषारी हणून िस  आहे. रागावला हणजे हा वटेोळी घालून 

आपलेच खवले आपसात घासतो त्यामुळे खसखस असा आवाज असा आवाज िनघतो. हा फार चलाख 
असतो. याने दंश केलेला सहसा िदसून येत नाही, परंतु घातक अस यामुले कळून येतो. याची लाबंी हात 
दीड हातापयत असते. याच्या डोक्यावर साधारण िफकट पाढंरी ितर्शूलाकृती बहुधा असते. पाठीचा रंग 
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िंपगट आिण पोटाचा पाढंऱ्यात काळे लहान िठपके असा असतो. हा सवर् भारतीय ातंात आहे तथािप 
कोकणात िवशषे िवपुल आहे.  

 

 
 

आ० १६·१३ पनस.फुरसा. 
 

घोनस. गनस Vipera russelli. 
हा मंडली सपर् आहे. भारताच्या सवर् ातंात आढळतो. हा मंडली सपार्ंपैकी दाडंगा साप आहे. याची 

लाबंी तीन हातापयत असून जाडी आप या मनगटाएवढी असते. याचा रंग िंपगा असून त्यात पाढंऱ्या रेघा 
आिण काळी मोठाली वतुर्ळे असतात. डोक्यावर एक ताबुंस िपवळस रंगाची कोच असते. याची शपूेट 
एकंदर शरीराच्या स तमाशंाइतकी असते. हा मंद असतो. हा िबचकला हणजे जागच्या जागी राहून अंग 
फुगवनू मोठाले फुसकारे टाकतो. 

 
 

आ० १६·१४ घोणस पाठीचा देखावा. बाजूने आिण वरून त डाचा देखावा. 
 

नाग. दवीर्कर Naia tripudians. 
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भारतात सवर्तर् आढळणारा हा िवषसपर् आहे. फडी काढणारा िवषारी साप हणून याची िस ी 
आहे. फडीच्या आत बरग ा असतात त्या उभार यामुळे फडी िदसून येते. ती रागावण्याची खूण आहे. 
फडी काढ यानंतर बहुधा नाग जीभ आत बाहेर करतो आिण फुसकारतो. नागाच्या फडीवर बहुधा मोडी 
दहा या आक ासारखी खूण असते. नागाचा रंग काळा, िपवळा, िंपगा असा एकादा असतो. िंकवा िम  
देखील असतो. काही प ेही संभवतात. बालनाग िजतके िनभर्यपणे वावरतात आिण दंश करतात िततके 
ौढ करीत नाहीत. हणून नाग पाळणारे लोक ौढासच पसंत करतात. नाग आपला पुढला तृतीयाशं 
उभारू शकतो. असा काही भाग उभा करून तो चावा घेतो. 

 
उंदीर–घुशीच्या शोधात नाग मनु यव तीतील घरात येतात. नाग पाण्यात काही काळ राहू शकतो. 

मादी अंडी घालते. त्यातून सुमारे वीतभर लाबंीचे िपलू िनघते. ौढाची लाबंी ३ ते ४ हात होते. 
 

 
 

आ०१६·१५ नाग. दवीर्कर. फडीची पाठ, फडी अंशतः बाजूने व पुढून. फडी िमट यावर बाजूने त डावरचे 
खवले. पुढून योजलेला ओठाचा ितसरा खवला एका पक्षी नाकाच्या आिण दुसऱ्या पक्षी डो याच्या 

खव यास लागलेला असतो. 
 
मंुगूस हा नागाचा जन्मजात शतर्ु आहे. मंुगूस नागाचे ह े चुकवनू त्याची मान पकडते. नागाने 

मंुगसाच्या नाकात डास दंश केला तर मातर् ते मरते इतरतर् केसामुळे िवष रक्तात पोचू शकत नाही. 
 

नागराज Naia bungarue. 
साध्या नागापेक्षा पु कळ कमी माणात आढणारा हा सपर् आहे. हा सामान्य नागापेक्षा पु कळ मो ा 

आकाराचा पण त्या माणेच फडा काढणारा आहे. हणून त्याला नागराज हणतात. याची लाबंी दहा 
हातापयत असते. फडी मातर् एकंदर अंगाच्या मानाने आिण साध्या नागाच्या तुलनेने अमळ लहान असते. 
रंग िपवळा िहरवा िंपगा असा एकादा असून त्यावर पाढंरे बारीक प े  असतात. लहानपणी मातर् रंग काळा व 
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त्यात पाठीवर पाढंरे िठपके असा असतो. हा अत्यंत िवषारी आहे. हा माणसाला भीत नाही. माणसावर चाल 
करून जातो. 

 
साधा नाग आिण नागराज िवशषेेकरून भारतात आढळतात तथापी ते आिशयातील इतर 

उ णदेशात आिण आि का खंडातही आढळतात. 
 
पोवळे साप. (1) Callophis trimaculatus 

(2) Hemibungarus nigrescens. 
 

हे साप महाबळे री सापडतात. या दोनही जाती िवषारी आहेत. पिहला फार तर दीड वीत लांब 
होतो. दुसरा दोन अडीच हात लाबं होतो. पिह याची पाठ िंपगट, डोके व मान काळी, तर दुसऱ्याची िंपगी 
ताबंडी असून ितच्यात िठपक्याचं्या ३ ते ५ रागंा असतात. याचंी पोटे पोव याच्या रंगाची असतात. याचें िवष 
जालीम नसते. हे साप अमेिरकेचे उ णभाग आिण ऑ टर्ेिलया यातही आढळतात. 

 
मण्यार. रािजल. रािजमंत. Krait, Bungarus candidus. 

हा साप जालीम िवष धारण करणारा असून आकाराने मध्यम असतो. याची लाबंी साधारणतः दोन 
हात होते. याच्या पाठीवर मध्यभागी जी खव याचंी रागं असते ितच्यातील खवले इतरापेंक्षा बरेच मोठे 
असतात. ते साधारणतः ष कोनी असतात. याच्या पाठीवर का यात पाढंरे आडवे प े  असतात ते 
शपेटीकडे ठळक पण त डाकडे पुसट असतात. कव ा सापालाही प े  असतात पण ते शपेटीकडे पुसट 
आिण त डाकडे ठळक असतात. हा वजातीयानंा सु ा खातो. हे साप पूवर्पािक तान, देश, मलाया, 
चीन, या देशात आढळतात. 
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आ०१६·१६ मण्यार. बागं ा मण्यार आिण प ेरी मण्यार. पाठीचे खवले मधली रागं िवशषे मो ा 
खव याची. त डाच्या बाजूच्या आिण तळाच्या खव याचंा देखावा. 

 
प ेरी मण्यार Banded krait. Bungarus fasciatus. 

या सापाच्या पाठीवर साध्या मण्याराच्या माणेच ष कोनी खवले असतात. िशवाय याच्या पाठीवर 
रंुद िपवळे काळे प े  असतात. याला बंगाली लोस ‘शकंणी’ हणतात. हा साप महानदीच्या उ रेसच 
सापडतो. हा चार साडे चार फूट लाबं होऊ शकतो. याचे शपूेट माणसाच्या बोटासारखे असते. याचे िवष 
अत्यंत जालीम असते. हे सापही सामान्य मण्याराच्या देशात आढळतात.  

 
ॲडर Adder. 
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युरोप, आि का आिण अमेिरका येथील काही िवषारी सापानंा हे नाव आहे. अमेिरकेतील एका 
िनिर्वष सापालाही ॲडर हणतात. युरोपीय ॲडर हा एक मंडली सपर् आहे. एवढाच एक िवषारी साप 
इंग्लंडात आहे. 

 

 
 

आ० १६·१७ ॲडर. इंिग्लश िवषारी साप. 
 

खुळखुळा साप Rattle snake. 
अमेिरकेत काही िवषारी साप असे आहेत की ते दंश करण्यापूवीर् बहुधा आप या शपेटाचे खवले 

एकमेकावर घासून ख  ख  कर्कर् असा काही आवाज काढतात. आप या फुरशाची सवय अशीच आहे. 
फुरसे जसे मंडली सपार्ंच्या वगार्तले तसाच हाही. 

 
मांबा 

आि केतील काही िवषारी सापानंा हे नाव आहे. हे साप आप या नागासारखे िवषारी असतात. पण 
त्यानंा फडा नसतो. त्यातले काही चार हात तर काही आठ हात सु ा लाबं असतात. हे सहज झाडावर 
िंकवा भईुवर सळसळत जातात. सामान्य माबंा कधी कधी िहरवा असतो, तर कधी कधी काळा होतो. 
वषार्तून अिधक काळ तो काळा असतो. 
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आ०१६·१८ खुळखु या मंडली सपर्. खुळखु याची रचना. 
 

समुदर्साप 
समुदर्ाच्या पाण्यात राहणाऱ्या सापात पाचपचंवीस जाती आहेत. मत् याचे शपूेट व ासारखे चपटे 

उभे असते तसेच याचेही असते. हे साप कधी कधी नदीत, समुदर्ापासून शपे ास मलैापयत जातात. कधी 
कधी हे मत् याबरोबर जा यात अडकले जातात. याना भमूीवर, समुदर्िकनाऱ्यावर सु ा वावरता येत नाही. 
मा ा िपलेच सवतात. त्या कोठेतरी खडकाचं्या सापटीत िपले ठेवतात. 
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आ०१६·१९ समुदर्साप. शपेटीचा बाजूने देखावा. 
 

िवरोळा 
गो ा पाण्यात पु कळ वळे राहणाऱ्या कोणत्याही सापाला िवरोळा हणतात. यात जाती पु कळ 

आहेत. भईुवर वावरणारे पु कळ साप मत् याचंी िंकवा बेडकाची िशकार करण्याकरता पाण्यात जातात. 
त्यातले काही िवषारी असतात ते वगळून बाकीचे गो ा पाण्यातील साप िबनिवषारी असतात. 

 
कव ा साप Lycodon aulicus. 

हा एक िबनिवषारी साप आहे. याच्या अंगावर का यात पाढंरे आडव ेप े  असतात. ते शपेटीकडे 
पुसट आिण त डाकडे ठळक असतात. याची लाबंी दीड हात होऊ शकते. हा िंभतीवरून छपरावर चढू 
शकतो. अडचणीत सापडला तर माणसावर धावनू येऊन चावा घेतो. या जातीचे दोन डोकेवाले साप के हा 
के हा आढळतात. हा साप महारा टर्ात िवपुल आहे. इतर भारतीय ातंातही आसण्याचा संभव आहे. 
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धामण. Zamenis mucosus. 

हा साप लाबंलचक आिण जाडजूडही आहे पण िबनिवषारी आहे. याचा रंग िहरवस, िपवळस िंपगट 
असा असतो. पोट िपवळे पाढंरे असते. याच्या वरील ओठाच्या खव याचं्या िकनारीवर काळा रंग असतो. 
याला झाडावर चढून प याचंी िपले, अंडी िंकवा मोठे पक्षीसु ा खाण्याचा नाद असतो. शतेात हा उंदीर-
घुशी पकडून िगळतो. पाठीवर काळे पाढंरे प े  असलेली एक प ेरी धामण हणून जात आहे. पाठीवर 
वलेबु ी असलेली ही एक धामणजात आहे. हे साप भारतात सवर्तर् सापडतात. 

 

 
 

आ० १६·२० धामण. ओठावर काळी रेषा. 
 

िदवड. Tropidontus piscator. 
हा एक िबनिवषारी साप आहे. याचा रंग िपवळस िहरवस िंकवा िंपगा असतो. याच्या पाठीवर काळे 

िठपके असतात. याच्या पाठीवरचे खवले ढापेवजा असतात. हा दाडंगा असून तापट असतो. पण हा 
िबनिवषारी आहे. हा पाण्याजवळ राहतो आिण पु कळ वळेा पाण्यात बुडी मारून भ य पकडतो. बेडकाचंा 
संहार करण्यात हा मुख आहे. हा दोन अडीच हात लाबं होऊ शकतो. हा साप सवर् भारतभर आढळतो.  

 
नानेटी. चाबूकसाप. हरणटोळ. Whip snake. Dryophis mycterizans. 

हा साप चाबकाच्या दोरीसारखा िदसतो. याचा रंग िहरवा असतो. याच्या डोक्याशी एक 
चोचीसारखा अवयव असतो. त ड अगदी िंचचोळे असते. हा लाबंलचक पण बारीक असतो. हा झाडावर 
वावरतो आिण िकडे व प याचंी अंडी खातो. िबचकला हणजे त ड उघडतो पण त्याला िवषाचे दात 
नसतात. हा माणसाला चावला तर ती जागा सुजते पण इतरतर् काही िवषबाधा होत नाही. सूजही एक दोन 
िदवसात नाहीशी होते. हा महारा टर्ात आढळतो.  

 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ० १६·२१ नानेटी डोके व त ड. 
 
दुत डा-डंडुभ. Eryx johnii. 

हा एक िबनिवषारी साप आहे. या सापाची शपूेट बोथट असते. त्यामुळे ती दुसऱ्या त डासारखी 
भासते. हा दोन अडीच हात लाबं होऊ शकतो. याची चाल मंद असते. तरी हा उंदीर, घुशी, यानंा पकडतो. 
तो आप या भ य ाण्यानंा अगोदर िवळखा घालून ठार करतो आिण मग िगळतो. हा भईु पोखरू शकतो. 
बहुधा हा िबळात राहतो. याचा रंग काळसर िंकवा तपिकरी असतो. काही जणाचं्या अंगावर इतर रंगाचे 
िठपके िंकवा प े  असतात. हा साप महारा टर्ात आढळतो. 

 
कांडोर Russell’s earth snake. Eryx comicus.  

हे एका िबनिवषारी सापाचे नाव आहे. हा साप हात सवा हा लाबं असून जाडजूड असतो. पण याचे 
शपूेट मातर् आखूड आिण टोकदार असते. याला िवष नसते. याचा रंग भरुकट असून त्यात िपवळे िंपगे 
िठपके असतात. हा िबळात राहतो. मादी अंडी घालीत नाही, िपलेच सवते. 

 
अजगर. Python molurus. 

हे सपर्टे आिशया अमेिरकेचे उ ण भाग आि का व ऑ टर्ेिलया येथे आढळतात. पशुपक्षीय काय पण 
संगी माणसाला सु ा ग ं  करणारा साप हणून अजगर िवख्यात आहे. हा माणसाच्या माडंीएवढा जाड 
आिण १५ ते १६ हात लाबं होऊ शकतो. याच्या पोटाचे खवले अरंुद असतात. याच्या डोक्यावरचे खवले 
मोठे असतात. याला पाणी फार आवडते. हा पाण्यात डंुबतोही. पाण्यात िंकवा पाण्याच्या ओघाच्या िंकवा 
संचयाच्या जवळपास राहून हा पशुप याचंी िशकार करतो. जनावराने पाण्याला त ड टेकले की ते 
पकडावयाचे, अशी युक्ती हा अनेक वार योजतो. शपूेट झाडाच्या फादंीवर गुंडाळून ल बकाळून जनावरावर 
झडप घालावयाची, अशीही याची एक िशकारीची रीत आहे. जनावराला हा िवळखा घालून गुदमरून 
मारतो. खा  िगळ यानंतर अजगर सु त होऊन पडते. अजगराने हिरण िगळले पण त्या हिरणाचे िंशग 
अजगराचे पोट फोडून बाहेर आले, त्यामूळे अजगर मेले. असे उदाहरण घडलेले आहे. अजगराला िवष 
नसते. अजगर सहज माणसाळते. लहानपणी पकडून गारोडी अजगर पाळतात. 
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अजगराचे अंडे मो ा आं याएवढे असते. मादी शभंरापयत अंडी घालून त्याभोवती वटेोळी घालून 
बसते. अजगर जाती बऱ्याच आहेत. 

 

 
 

आ०१६·२२ अजगर. 
 

नकर्. Crocodile  मगर. सुसर Crocodilus palustris. 
मगर िंकवा सुसर हा एक िविश  नकर् आहे. मगर–िमठी हणजे न सुटणारी िमठी हा अथर् िस  

आहे. सुसरीने ह ी पकड याचे ऐिकवात नाही पण वाघ पकड याचे ऐिकवात आहे. वाघाला सु ा 
मगरिमठी सोडवता आली नाही. हे ाणी चडं सर ासारखे िदसतात. तथापी सर ाला उघडता येत 
नाही. एवढा आपला जबडा सुसरीला उघडता येतो, अजगर उघडतो त्याहूनही अिधक. सरडा अजगर 
आिण मगर ितघानंाही खवले असतात. पण सरडा िंकवा अजगर याचं्या खव यात अिपचमार्चा समावशे 
असतो, चमार्चा नसतो. नकर्ाचे खवले चमार्चे असतात. त्या चमार्पासून हाडाची उत्प ी झालेली असून 
त्यावर अिपचमार्चा थर असतो. नदीच्या डोहात, नदीमुखात िंकवा त्या जवळच्या समुदर्भागात नकर् 
राहतात. ते मासंावर उदरिनवार्ह करतात, मग ते मासं िजवतं असो िंकवा नसो. नकर् भारतात तसे 
आि केत आिण ऑ टर्ेिलयातही आहेत. नकर् नदीच्या गो ा पाण्यातही राहतात पण त्यापेक्षा खाऱ्या 
पाण्यातलेच फार भयंकर असतात. त्याची लाबंी वीस पचंवीस हात होऊ शकते. नकर्ाची जीभ जाड असून 
खाली िखळलेली असते. ती त्याला बाहेर काढता येत नाही.  
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आ०१६·२३ घडीयल. मगर. िपलू. 
 

घडीयाल Gavialis gangeticus. 
िंसधु, गंगा, पुतर्ा, या न ात आढळणारा हा एक मोठा नकर् आहे. याला घडीयल नाव पडण्याचे 

कारण असे की यातील नराच्या नाकावर एकादा पाण्याचा घडा ठेव यासारखा मासाचा गोळा असतो. याची 
लाबंी १५ ते १६ हात असते. याचे त ड िंचचोळे आिण लाबंलचक असते. याचे खा  हणजे बहुधा मासे हे 
असते. कधी कधी याला पाणपक्षी सापडतात. पशू िंकवा माणूस हे त्याला िच  िमळणारे भ य आहे. पाणी 
िपण्यास येणारे पशू पकडण्याकरता हा नकर् दबा धरून बसतो.  

 
ॲिलगेटॉर.Alligator. 

अमेिरकेतील आिण चीन देशातील न ात थो ा िनरा या जातीचे नकर् सापडतात, त्याचें हे नाव 
आहे. नावाचा अथर् ‘एक सरडा’ असा आहे. आणखी वगे या जातीचे नकर्ही अमेिरकेत आहेत. त्यातला 
मो ात मोठा १२ हात लाबं झालेला आढळला आहे. माणसानंा त्याचंा उपदर्व होत नाही एकंदर नकर्जाती 
फार नाहीत, दहा वीस आहेत. 

 
कूमर्. कासव. 

सपर्ट ाण्यामधला कूमर् हा एक वगर् आहे. पाठपोट दोनही बाजूनी सागंा ावर आणखी कडक 
कवच असणे हे या वगार्चे मुख्य लक्षण आहे. मान त ड हात पाय आखडून या कवचात आणता येणे, हे दुसरे 
लक्षण आहे. पाच जाती उ ण देशातील सागरात राहतात. त्यानंा पजें असतात, पण बोटे नसतात. 
त्यापैंकी एका जातीला िहरवा कूमर् हणतात, कारण त्याची चरबी िहरवी असते. तो शाकाहारी आहे. 
बाकीच्या जाती मासंाहारी आहेत. त्यापैंकी दोन जातींच्या मा ा एकेका हंगामात ३०० ते ५०० अंडी 



 

अनुकर्मिणका 
 

घालतात. एका जातीला लूथ हणतात. त्याचे कवच चकत्या चकत्यानी साधंलेले असून हाडास सोडून 
असते. िंहदी महासागरात ही जात आहे. या जातीचे कासव ४ हात लाबं आिण एक हजार प ड असू शकते. 
इतर सागरी कासवे फारतर सवा दोन हात लाबं असतात.  

 

 
 

आ०१६·२४ समुदर्कूमर्. 
 

कच्छप. 
काही कासव जाती िचखलात राहतात त्यानंा हे नाव िदले आहे. त्यानंा अि थकवचे असन त्यावर 

कठीण त्वचा पसरलेली असते. त्यानंा बोटे त्यामध्ये पडदे आिण शवेटी नखरे असतात. त्याचें त ड 
चोचीसारखे असते. हीच कासवे नदीकाठच्या उथळ पाण्यात वावरतात. ही शाकाहारी आिण मासंाहारीही 
असतात. ही देवळात साद खायला येतात. याचंी लाबंी एका ा हातभर असते. कच्छपे आिशयाचे उ ण 
देश, आि का व उ र अमेिरका येथे आढळतात.  

 
कमठ.  

काही कासव जाती गो ा पाण्यात राहतात. ती वीत दीडवीत लाबं असतात. ती चावरी असतात. 
यात या काही जाती रागाव या हणजे घाण सोडतात. 

 
भूिमकूमर्. 

काही कासव जाती भईुवरच राहणाऱ्या आहेत. त्या शाकाहारी आहेत. त्याचंी बोटे एकमेकास 
जोडलेली असून त्यानंा ती ण नखरे असतात. बहुतेकाचं्या पाठीचे कवच पु कळ फुगीर असून पोट 
कवचाला ठामपणे जोडलेले असते. त्यात या जंगी जाती दीडश ेवषार्वर जग याचे पाहण्यात आहे. या 
जाती गलॅॅपोगास व म करीन बेटावर आढळतात. 

 
दिक्षण अमेिरकेत या काही जातींच्या भिूमकूमार्ंच्या पाठकवचाचे दोन भाग पुढचा मागचा असे 

िबजागरप तीने जोडलेले असतात. त ड व हात आत घेत यावर पाठकवचाचा पुढील भाग पोटकवचाला 
टेकून ते आपला पुरोभाग पूणर्पणे झाकू शकतात. आणखी काही भिूमकूमर् खालचे वरचे कवच एकमेकास 
टेकून त्याचंी पूणर् पेटी करू शकतात. त्याचंी लाबंी िवतीपेक्षा जरा कमी असते. ती पूवर् आिण उ र 
अमेिरकेत आढळतात. 
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आ० १६·२५ भिूमकूमर्. 
 

िवलु त सरपटे. 
आज सुसर हा ाणी फार मोठा आिण भयंकर वाटतो, पण त्याच्या दु पट चौपट मोठे ाणी 

को वधी वषार्पूवीर् पथृ्वीवर नादंत होते, असा भू तराचंा पुरावा आहे. अशापैंकी नमुन्यादाखल तीन ाणी 
शजेारच्या िचतर्ात दाखिवले आहेत. िवलु त Extinct. 

 
शीतरक्त ाणी. 

मत् य, कत् य, सपर्ट, याचे शरीर शीत िंकवा त त असणे हे भोवतालच्या व तुवर अवलंबून असते. 
जीवन यवहार करण्यास अितशीतता बाधक असते. त्या वळेी ते त ध राहतात. त्याच माणे भोवतालची 
अितत तताही बाधक असते. ते हा ते त ध राहतात. आप या अंगाचे तपमान मयार्िदत ठेवण्याची योजना 
त्याचं्या शरीतात नसते. त्यानंा शीतरक्त ाणी हणतात.  

 
वगीर्करण 

कशावतं पिरसंघात सपर्ट हा पिरवगर् आहे. या पिरवगार्त कूमर्, नकर् व श की, अशा तीन ेणी 
आहेत. त्यातील ितसऱ्या ेणीत दोन उप ेणी आहेत, एक प ठाचंी आिण दुसरी सपार्ंची.  

 
पिरसघं कशावतं Phyllum Chordata
पिरवगर् सपर्ट Class Reptilia
यात ेणी (१) कूमर् Order (1) Chelonis
 (२) नकर् (2) Chrocodilia 
 (३) श की (3) Squamata 
ितसऱ्यात उर ेणी (१) प ठ Suborde (1) Lizards
 (२) सपर् (2) Snakes.
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आ० १६·२६ तीन िवलु त सपर्टे. 
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करण १७ 

 
पक्षी 

 

आप या भोवती असे ाणी आहेत की त्यानंा जात्याच हवते संचार करता येतो. त्याना पंख 
असतात. पक्ष हणजे पखं हणून अशा ाण्यानंा पक्षी हणतात. तथापी हा श द अमळ अित या त होतो. 
फुलपाखरानंा पक्षी हणावयाचे नाही. ते कीटकवगार्तले आहेत. त्यानंा सहा पाय असतात. प यानंा दोनच 
असतात. पण इतकी मोजणी करण्याची पाळी सहसा येत नाही. फुलपाखरे प यापेक्षा फारच लहान 
असतात. पण असाही काही िबनचूक िनयम नाही. िचमणी हा साधारणतः लहान पक्षी हणतात पण 
त्याहूनही लहानपक्षी असतात. उलटपक्षी टसर रेशमाचे पतंग असतात ते या लहानशा प याएवढे असतात. 
त्याच्या पंखाचा पसारा आिण या लहानग्या प याचं्या पंखाचा पसारा याच्या मापात िवशषे फरक आढळणार 
नाही. तरीदेखील पतंग आिण पक्षी यातला फरक सहज समजतो. प याला चोच असते, दोन पाय असतात 
आिण मुख्य गो  हटली हणजे िपसे असतात. ही लक्षणे पतंगाला लागू पडत नाहीत. काही फुलपाखरानंा 
पाको या हणतात, काही प यानंा पाको या हणतात आिण काही वाघुळानंा पाको या हणतात. 
वाघुळानंा पिक्षपिरवगार्त घ्यावयाचे नाही. ते पशू आहेत. त्यानंा चोच नसते, पाय चार असतात, आिण िवशषे 
गो  त्यानंा िपसे नसतात, केस असतात. आणखी एक गो  अशी की, वाघुळमादीला तन असतात. 
प यानंा केस नसतात आिण त्यातील मा ानंा तनही नसतात. 

 
पारवा. पारावत. कपोत. 

प याचा ितिनिध हणून पारवा या प याचा आता थोडा िव तरशः िवचार करावयाचा आहे. एक 
लहानसे गोल डोके, लाबंट मान, ओंझळीसारखे कबधं आिण त्यामागे टीचभर शपूेट अशी त्याची रूपरेखा 
असते. त्याचे ओठ चोचीच्या रूपाचे असून चोचीच्या आरंभी दोन भोके असतात त्याच त्याच्या नाकपु ा 
असतात. नाकपु ाचं्या वर थोडी कातडी उघडी असते. या उघ ा जागेच्या मागे डोळे असतात. त्यानंा 
खालीवर ढापण्या असतात. िशवाय आणखी एक पातळ पापुदेर्वजा ढापणी असते. ितने तो डोळा िनपटू 
शकतो. त्या ढापणीला िनपटणी हणू या. डो याचं्या मागे व खाली एकेक अशी दोन भोक असतात ती 
ोतर् ारे होत. तेथून आत आखूडशा न या असून त्याचं्या तळाशी ोताच्या त या असतात. पार याच्या 
त डात दात नसतात. त्याच्या घशाच्या माग या तटात एक भोक असते. तेथून दोनही ोतर्ाचं्या कोठ ा 
पयत न या गेले या असतात. या कोठ ाचें अपमध्य तट हणजेच ोतर्ाचं्या त या होत. 

 
िनपटणी Nictitating membrane. 
ोतर्ाची कोठडी. मध्य ोतर् Middle ear. 
ोतर्तळी Tympanic membrane. 

 
पार याच्या डा या उज या गालफडात दोन दोन आिण त डाच्या तळात डावी उजवीकडे एकेक 

असे सहा लाळ वणारे िंपड असतात. पार याला हाताचं्या जागी पखं असतात. शपेटाच्या वर एक 
उंचवटा असतो. त्याच्या आत एक िंपड असतो. त्यातून तेल वते. त्याकरता वरती एक ार असते. 
आपली िपसे साफसूफ करताना आप या चोचीने हे तेल पारवा त्यावर फासतो. वषार्तून एकदा थोडथोडी 
िपसे गळून जाऊन नवी येतात. सग या िपसाचंी एकदम फेर–उगवण होत नाही.  
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फेरउगवण Moulting. 
 

पंख 
रचनेच्या दृ ीने पाहता माणसाचा हात, खरोखरी भजु, तसा पार याचा पंख होय. खादंा कोपर 

मनगट, यात हाताला घडी घालता येते. त्याच्याहून अिधक चागंली प याला पखंाची घडी घालता येते. 
प याच्या पखंात हाताची बोटे पु कळ लाबं झालेली असतात. माणसाच्या काखेच्या दोही अंगानंा कातडी 
घ ा असतात. तशा प याच्या पंखाला दंडाच्या मागे आिण पुढे अशा दोन घ ा असतात. घडी पुढे 
मनगटापयत आिण मागे पाठी पयत गेलेली असते. आप या भजुाचे तीन भाग, बाहु बाहु व ह त असे 
असतात तसेच प याच्या पखंाचेही असतात. अखेरीला बोटे असतात ती तीनच असतात. पखंावर लहान– 
मोठी िपसे असतात. 

 

 
 

आ०१७·१ पार याचा सागंाडा १ युगासंीय. २ उरोधर. ३ उर य. ४ बाहव. ५, ६ अिरयाक्षीय. ७ करभकीय.  
८ करभीय. ९ अंगुलीय. १० ऊर य. ११ न गजंघीय. शजेारी पसरलेला पखं. 
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पाय. 
पक्षीसु ा माणसासारखा दोन पायावर उभा राहतो. प याला माडंी, जंघा आिण पाऊल असे तीन 

अवयव असतात. माडंी कबंधाच्या कातडीत गुरफटलेली असते. जंघा व पाऊल हे भाग वगेळे िदसतात. 
गुडघ्यापासून टाचेपयतचा अवयव ती जंघा. पक्षी उभा राहतो तो टाचा वर करून उभा राहतो. टाच टेकत 
नाही पजंा मातर् टेकतो. तो अगदी लहान असतो. पार याला बोटे चार असतात. तीन पुढे, एक मागे. 
पार याला गुडघ्याच्या खाली िपसे नसतात, खवले असतात, ते सर ाच्या अंगावर असतात त्या धरतीचे 
असतात; मत् याचं्या अंगावर असतात त्या धरतीचे नसतात. ते अिपचमार्चे असतात. त्यात चमर् नसते.  

 
िपसे. 

माणसाच्या अंगावर केस तशी प याचं्या अंगावर िपसे असतात. कातडीच्या खाचेत िपसाचा खंुट 
असतो. कातडीतून खंुटात रक्तवािहन्या गेले या असतात. रोमाचं उत्प  करणारे मासंतंतू आप या 
कातडीत असतात तसे प याच्या कातडीतही असतात. (१) काही िपसे असतात त्यात खंुटावर केवळ 
टोकाजवळ बारीकशा शाखा असतात. ही तंतुिपच्छे होत. (२) काही िपसे असतात त्याचं्या खंुटावर लाबं 
लाबं शाखा आिण त्यावर बारीक बारीक उपशाखा असतात. ती गुच्छिपच्छे होत. (३) काही िपसाच्या 
खंुटावरील उपशाखात कडीकोयं ासारखे अवयव असून त्याचं्या गुंतणुकीचे एक पानच तयार होते. ती, 
पतर्िपच्छे (पानिपसे) होत. त्यात काही लाबंट असतात. आिण काही आखूड असतात. लाबंट असतात ती 
उत्पतेर् होत. ती उ ाणाच्या कामी उपयोगी असतात. ती अथार्तच पखं आिण शपूेट यात असतात. (४) 
आखूड पानिपसे असतात ती इतर अंगावर केवळ झाकण हणून ऊब राखण्याच्या कामी उपयोगी असतात. 
प याचे कबंध, मान, डोके हे अवयव सामान्य आखूड पानिपसानंी झाकलेले असतात. त्यातच मधून मधून 
गुच्छिपसे आिण तंतुिपसे असतात. कपोताच्या बालकाला थम केवळ गुच्छिपसेच येतात. नंतर इतर िपसे 
येतात.  

 
तंतुिपच्छ Filoplume. गुच्छिपच्छ (ग डाळ पीस) Down feather. 
उत्पतर् (उडाणपीस) Flight feather. पतर्िपच्छ (पसरट पीस) Contour feather. 
 



 

अनुकर्मिणका 
 

 
 

आ०१७·२ िपसे. १ उत्पततर्. २ तंतुिपच्छ. ३ बाळ ग डे पीस. ४ ढ ग डे पीस. 
 
मोराला शपेटीभोवती शोभेची िपसे असतात. त्याचंा एक कलाप बनलेला असतो. अशी थोडीसी 

िपसे क ब ालाही असतात. 
 

कंकाल. सांगाडा. 
पार याचा सागंाडा पािहला तर कळून येते की, त्याच्या कवटीची हाड प ी जुळलेली असतात. 

खालचा वरचा जबडा याचं्यामध्ये एक चौकोनी हाड असते. कशरेू. पाठकणा, बराच लाबं असतो. पण 
त्यातील मानेचा भाग िवशषे लाबं असतो. वक्ष व उदर याचंा जो कशरेु असतो तो आखूड असतो. शवेटी 
शपेटाचा सागंाडा असतो तोही आखूड असतो. मानेच्या कशरेुका १४, वक्षाच्या ५, उदराच्या ६, ितर्काच्या २ 
आिण पुच्छाच्या १५ असतात. मानेच्या कशरेुकाचें आपसात आिण खालच्या वरच्या हाडाशंी जे साधें 
असतात ते सुचल असतात. मान हरतऱ्हेने वाकू वळू शकते. बाकीच्या कशरेुकाचंी संख्या जरी मोठी असली 
तरी त्यातील पु कळाचंा एकमेकाशी प ा िमलाफ झालेला आढळतो. पिहले तीन वक्ष य संमीिलत 
असतात. वक्ष य पाचवा, उदरीय सवर्, दोनही ितर्कीय आिण पुच्छाच्या पैकी पिहले पाच संमीिलत असतात. 
या मेळा याला संितर्क असे नाव िदले आहे. त्याच्या मागे सहा सु ा कशरेुका असून त्यामागले सवर् पुनः 
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संमीिलतच असतात. या िमलाफामुळे छाती आिण उदर िमळून एक खंबीर आधार तयार होतो. त्याचं्या 
अवयवाचंी आपसात चळवळ होण्यास अवकाश फार थोडा असतो. मत् य, क य िंकवा सपर्ट याचंी गो  
अशी नसते.  

 
संितर्क Synsacrum. संमीिलत, एकितर्त Fused. वक्ष य Thoracic. 
 
पार याच्या छातीचा सागंाडा िवशषे बळकट असतो. बरग ा असतात त्या सवर् वी हाडाच्या 

असतात. त्या त्येकीला एक मागे रोखलेली शाखा असते. बरग ा मागे कशरेुकात आिण पुढे उराच्या 
हाडात गुंतले या असतात. उराचे हाड उर य िवशषे बळकट, मोठे आिण अखंड असते. मधोमध त्यापासून 
पुढे िनघालेला पु ा असतो. दोनही कडील अंसीय हाडे एकमेकास पुढे िमळालेली असतात. त्याचें एक 
कडेच बनलेले असते. त्याचे नाव युगासंीय. त्याची मागील टोके कशरेूशी साधंतात. तेथेच त्येक बाजूला 
कशरेुसमातंर असलेले कंधीय आिण त्या शजेारी पखंाच्या आरंभाचे हाड बाहव आिण त्याच्या शजेारी एक 
लाबंट जाड हाड उरोधर अशी साधंणी असते. बाहवाशी पखंातील अरीयाक्षीय अ थी साधंलेले असते. 
आिण उरोधराशी उर य साधंलेले असते. 

 
उर य Sternum. कंधीय Scapula. अंसीय Clavicle.  
यगूासंीय Furcula. उरोधर Coracoid. बाहव Humerus. अरीयाक्षीय Radioulna. 
 
माडंीचे हाड ज्यात साधंलेले असते ते हाड जघनीय होय. दोनही जघनीय हाडे संितर्काच्या दोनही 

अंगास संमीिलत असतात. या तीन हाडाचें िमळून एक कडे तयार होते ते पोटाच्या बाजूने खुले असते. 
वतः जघनीय हाडात तीन हाडे संमीिलत असतात. एक िनतंबीय, एक ककंुदर आिण एक गु . पक्षी 
पायावर उभा असतो ते हा त्याचा भार जघनीय ारा पायाच्या हाडावर येतो. पक्षी हवते उडत असताना 
त्याचा भार कंधीय वलयावर पडतो. ते हा एकंदर शरीर बाहव थीवर टागं यासारखे असते. प याचे 
कंधीया थी काबंवजा असते, पसरट नसते. 

 
जघनीय Innominate. िनतंबीय Ilium. ककंुदर Ischium. गु  Pubis. 
 

नाय.ू 
पार याचे पखं चालवणारे नाय ूआकाराने मोठे आिण बळकटही असतात. वक्ष य नायू दोन, 

एकाच्या आत दुसरा असे असतात. त्यापैंकी वरचा मोठा असतो. त्याचे एक ा जोडीचे वजन एकंदर 
शरीराच्या पचंमाशं असते. त्याचे मासंतंतू उराचे हाड आिण अंसीय वलय यापासून िनघून बाहवाच्या 
खालच्या अंगास जाऊन िभडतात. आतला नाय ूलघुवक्ष य. त्याचे मासंतंतू उर य अ थीपासून िनघून 
बाहवाच्या वरच्या अंगाला खां ाजवळच जाऊन िमळतात. याकरता अंसीय वलय कंधीय आिण उरोधर 
यानंा साधंणाऱ्या नावपटलात भोक असते. त्यातून लघुवक्ष याचा नाव वर जातो. मोठा वल य नाय ूपंख 
खाली ओढतो तर लघुवक्ष य पखं वर ओढतो. याला आणखी दोन नायूंचे साहा य िमळते. ते नायू 
किटबाहव आिण अिध कंधीय हे होत. कंधीया थी कशरेूशी बाधंणारे मासंतंतंूचे प े  असतात. त्या सवार्ंना 
िमळून करवती नायू हणतात. कंधीयाच्या वरती अिध कंधीय नाय ूअसतो. त्याखेरीज कंधीयापासून 
िनघून बाहवावर गेलेला नाय ू असतो. त्याच्या योगाने बाहंव छातीजवळ येऊन िफरते आिण पखंाचा 
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मागील काठ उचलला जातो. उरोधरापासून बाहवावर गेलेला नायू असतो. त्याच्या योगाने उलट पखंाचे 
मागले अंग खाली आणले जाते. 

 

 
 

आ० १७·३ पार याची अंतरंगे, समोरचे दशर्न. १ सनमागर्. २ अ मागर्. ३ संची. साठवणी. मध्यरेषेत 
उरोिभ . शजेारी उजवा लघुवक्षीय आिण डावा महावक्षीय नायू. 
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आ०१७·४ पार याची अंतरंगे पाठीकडून दशर्न. मान आिण खादंा 
 
मोठा वक्ष य Pectoralis major. लघु वक्ष य Pectoralis minor. किटबाहव Latissimus dorsi. 

अिध कंधीय Deltoid. करवती Sarratus. 
 

आकाशसंचार. 
माणसाच्या हाताचे (भजुाचे) अवयव तसे पार याच्या पखंाचे अवयव असतात. ते हालवण्याकरता 

हातातच िविवध नाय ू असतात. प याचं्या पखंात हाडे असतात. त्यावर नाय ू असतात. त्यानंी पंख 
उलगडणे, िमटणे, पजें उलथे पालथे करणे, बोटे चाळवणे, इत्यािद हालचाली करता येतात. हवते उ ाण 
करताना या गो ीची गरज असते. पारवा पखं उभारून पालथे करतो आिण खाली दाबतो. त्यामुळे त्याला 
वर उचल िमळते. काठ हवते घुसताना हवलेा िवरोध हणण्यासारखा होत नाही. पण पखं खाली येताना 
त्याच्या मो ा िव ताराने हवा दाबली जाते ती पखंाला वर उसळी देते. पुढे जाताना तो पालथे पंख 
छातीसरसे आडवे धरून मागे दाबतो; पण पखं पुढे आणताना ते कुशीसरसे धरून आणतो हणून मागे 
ढकला िमळत नाही. मागेच जायचे झाले तर मातर् तो त्या िदशचे्या काटकोनात छातीसरसे पखं पसरून पुढे 
दाबतो. खाली उतरताना हबका बसू नये हणून तो पखं पसरून भईुसमातंर ठेवतो. पारवा खूप उंच भरारी 
मारून सावकाश इकडे ितकडे िफरतो ते हा त्याचे पंख अगदी िन ल आहेत असे वाटते–तसे नेहमीच 
असते असे मातर् नाही. थोडीशी चळवळ तो करीत असतो. उंच अंतराळात वाभािवक वारे वहात असतात. 
त्यामुळे तो वरच्या वर झेलला जातो. तरी हव ेतसे वळण घेण्याकरता त्याला थो ाशा हालचाली करा या 
लागतात. 

 
सन यहू. 

पार याच्या अंगात जी पचनिदर्याचंी यव था असते ती सर ाच्या िंकवा बेडकाच्या अंगातील 
यव थेपेक्षा बरीच िनराळी असते. पार याची फु पुसे को ात ठेवलेली शाखावतं िपशवी असते असे नाही, 
तर ती बरग ाचं्या आतील अंगाला िचकटवलेली पजंी इंिदर्ये असतात. घशाच्या खाली कंठ असतो. 
त्याच्याखाली ासनळी असते. छातीत ितच्या पिह यादंा दोन शाखा आिण मग पु कळ उपशाखा होतात. 
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या नळीच्या भोवती क ा असतात त्या अंशतः अ थीच्या आिण अंशतः का थीच्या बनले या असतात. 
काि थभाग पाठीकडे आिण अि थभाग पोटाच्या बाजूला असतात. या न याचं्या शाखा, रक्तवािहन्याचं्या 
अंत्य शाखा, पिरवािहन्या हणून असतात त्याचं्या इतपत बारीक होऊन, त्यातच िमसळले या असतात. 
त्याचं्या शवेटी पातळ बारीक बारीक हवाई को ा असतात. त्याचंा िवशषे असा की, अ थीमध्ये हवाई 
कोठ ा असतात. त्याचं्याशी त्या सलग असतात. बरग ाचं्या नायूंच्या संकोचनाने छातीचा कोठा 
आटतो आिण हवा बाहेर पडते. नंतर आपोआप बरग ा फुलतात आिण हवा फु पुसात ओढली जाते. 
पार याच्या कंठाचा उपयोग आवाजाकरता होत नाही. आवाज करण्याचे इंिदर्य ासनळीच्या पिह या 
िवभागणीपाशी असते. त्याला विनतर् असे वगेळे नाव आहे. 

 

 
 

आ०१७·५ पार याची सनिदर्ये. १ कंठ. २ विनतर्. ३ ते १३ वायुकोठे. 
 
विनतर् Syrinx. 

 
रुिधरािभसरण. 

पार याच्या दयात चार कोठे असतात, दोन आदायक आिण दोन िवसजर्क. डा या उज या 
पुडाचं्यामध्ये पिरपूणर् पडदे असतात. प मनीय ितवातून रक्त उज या आदायकात येते आिण इतर 
ितवातून दोन महा ितवावाटे रक्त उज या आदायकात येते. आदायकातून रक्त िवसजर्कात येते. ते 
डा यातून सवर् शरीरभर आिण उज यातून फु पुसात जाते.  

 
वा व ितवा याखेरीज िंलफवािहन्या हणून ितसऱ्या कारच्या वािहन्या प याचं्या शरीरात 

असतात. वातून जे रक्त पिरवािहन्यात जाते त्यातून काही दर्वाशं बाहेर पडतो. या दर्वाने पेिशका िंलप या 
जातात. हणून त्यास िंलफ असे हटले आहे. या दर्वातून काही अंश उदाहरणाथर् ऊवर् O₂ आिण काही 
पोषक दर् ये पेिशका आप या गरजे माणे घेतात, आिण त्यात आपले मल सोडून देतात. असे हे मिलन िंलफ 
अंशतः ितवामंध्ये जाते आिण अंशतः दुसऱ्या वािहन्यात जाते. त्या वािहन्या िंलफवािहन्या होत. त्या ितवा 
माणेच जमत जमत शवेटी ितवानंाच िमळतात. पिरणामतः िंलफवािहन्याचंा यहू ितवानंा 
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पुरवणीसारखा असतो. प याचं्या रक्तात ताबं ा पेिशका असतात त्या लाबंो या असून त्यात कले 
असतात. 

 
िंलफ Lymph. िंलफवािहन्या Lymphatics. 
 

शरीरतपमान.  
प याचं्या शरीराचे तपमान ४२°C असते. वातावरणाच्या तपमानावर ते अवलंबनू नसते. त्यामुळे 

त्यानंा उ ण रक्ताचे ाणी हणतात. वातावरणाचे तपमान प याच्या शरीराच्या तपमानापेक्षा पु कळ कमी 
असते. त्याच्यात फरकही बरेच होत असतात. तरी प याच्या शरीराच्या तपमानात फरक हण्यासारखा 
पडत नाही. अथार्तच बाहेर थंडी जसजशी वाढते तसतशी अिधकािधक उ णता पिक्षशरीरात उत्प  हावी 
लागते. अशी यव था त्याचं्या शरीरात असते. पशू आिण मानव यामध्येही अशी यव था असतेच. हणून 
पशू पक्षी मानव या सवार्ंना उ ण रक्ताचे ाणी हणतात. मत् य, कत् य, सपर्ट हे त्याचं्या मानाने थंड रक्ताचे 
हे उघडच आहे. त्यानंा शीतरक्त ाणी हणतात, हे पूवीर् सािंगतलेच आहे.  

 
शीतरक्त आिण उ णरक्त ाणी Cold and hot blooded animals. 
 

ाशन यहू.  
पार याच्या घशाच्या खाली िगळणी असते ती मानेत असते. िगळणीच्या शवेटी एक संची कोठी 

असते. ती अ  साठवण्याची जागा असते. ितच्यात धान्य मऊ होऊन अधर्प  झा यावर पारवे ते पुनः 
त डात उलटे आणतात आिण आप या िपलानंा देतात. या कोठीच्या नंतर थोडीशी फुगीर आिदजठर कोठी 
येते ितच्या नंतर अिधक फुगीर िपसणी कोठी येते. ितच्या तटात कठीण उंचवटे असतात. त्याच्या योगाने 
धान्य चुरडले जाते. याच को ात काही वाळूचे खडेही आढळतात. ते त्या पक्षाने िगळलेले असतात. 
अगोदरच्या को ात पाचक ाव असतात ते खाली येत असतात. िपसणी को ातून खाली अ  गेले की 
तेथे पाचक आिण यकृत यामधील ाव येऊन िमळतात. हा भाग फुगीर नसतो. पण यास उकारवळण 
असते. हा अंतर्ाचा थम भाग होय. यानंतर आत ाचे बरेच वळसे असतात. नंतर मोठे हणजे रंुद आतडे 
येते. अगदी शवेटी िवशषे रंुद भाग असतो तो संगुद होय. त्याचेही तीन कोठे असतात. त्यात या मध या 
को ात मूतर्ायण्या येऊन िमळतात आिण त्याच वाटेने रेतही वाहण्याची सोय असते. या को ास पुरवणी 
को ा असतात. त्याचंा उपयोग काय ते अ ापी समजलेले नाही.  
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आ० १७·६ पार याचा ाशन यहू. १ संची. १ ते ३ आिद जठर. ३.िपसणी. ४ बारीक आतडे. २ या 
आत ाचेच दोन वळसे त्याच्या पयार्वरणासह. पयार्वरणात रक्तवािहन्या. ५ यकृत. ६ संगुदास जोडले या 

पुरवणी को ा Bursa fabricii. 
 
संची Crop. आिदजठर. Proventriculus.  िपसणी Gizzard. पुरवणी को ा Bursa fibricii. 
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आ०१७·७ कपोतमादीचा सग त्सगर् यहू १

वृ . २ मूतर्ायण्या. ३ अंदुकी. ४ अंडवािहनी. 
कपोतनराचा सग त्सगर् यहू १ वृ  २ मूतर्ायण्या. ३

मु क. ४ रेतोवािहन्या 
 

सग त्सगर् यहू Urogenital system. 
पार याचे वृ  चपटे असतात. त्याचें तीन तीन खंड असून त्याचंी टोके एका नसरा यात 

क ब यासारखी असतात. नसरा यातून खाली मूतर्ायण्या िनघाले या असतात. त्याचंी दुसरी टोके 
संगुदामध्ये असतात. नतर्युक्तमल मूतर्ीयरूपाने बाहेर न जाता मूितर्का लरूपाने जातो. संगूदामध्ये पाणी 
शोषले जाऊन थायुरूपाने मळ तयार होऊन अधर्वट ओली िव ा बाहेर पडते. वृ ाचं्या पोटाकडील 
पृ ावर रेघेसारखे बारीक िपवळे िंपड खोचलेले असतात. ते अिधवृ  होत. थायु Soild. 

 
नराच्या वृ ापुढे मु क असतात. त्यातून िनघाले या रेतोवािहन्या मूतर्ायण्याचं्या शजेारून खाली 

संगुदापयत जातात. या ाराशी एक लहानसा उंचवटा असतो. रेतोवािहन्याचंा अगर्भाग थोडा फुगीर 
असतो. मादीच्या अंगात अंदुकी असते पण ती केवळ एकाच बाजूच्या वृ ा शजेारी वरच्या अंगाला त्याच 
बाजूला शजेारी अंडवािहनीही असते. ितचे वरचे टोक नसरा यासारखे फुललेले असते. ते एकंदर 
को ात मोकळे असते. दुसरे टोक अमळ लहान असते. ते खाली मूतर्ायणीला शजेारी संगुदात असते. 
आरंभी दोन अंदुकी तयार झाले या असतात, पण लवकरच एक वाढीस लागते आिण दुसरी िजरून जाते. 
ितचा लहानसा भाग संगुदाशी जुळलेला िश क राहतो. मु क व अंदुकी यानंा िवणीच्या हंगामात तेज येते. 
एरवी ती लान असतात. 

 
मु क Testis. रेतोवािहनी Vas deferens. 
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संतती. 
अंदुकीमध्ये अंदुके असतात. हंगामात त्यातले एकेक सुटून अंडवािहनीत येते. अंदुकास लागूनच 

त्याच्याकरता थोडेसे पोषक दर् य असते. अंदुक व त्याचे पु क (पोषणदर् य) याचं्या भोवती एक वे णही 
असते. रेतामधील सत्व हणजे रेतुक. ते अंदुकाशी िमळून एक पेिशका तयार होते. ितला रंदुक हणतात. 
रंदुक आप या पु कासह अंडवािहनीतून खाली सरकत असताना त्याच्यावर लेप िदले जातात. थमतः या 
लेपातून एकमेकासमोर दोन तंतू तयार होतात. ते तयार होत असताना नव े लेप बसतात, तंतूना पीळ 
बसतो. एका तंतूच्या, रंदुकापासून दूरच्या टोकाशी, थोडीशी हवा साचते. तोपयत रंदुकाची वाढ होऊन 
अपत्य बनू लागलेले असते. या सवार्ंभोवती चुनाळ कवच तयार होते. असे हे कवचासिहत जािंबबरूप 
अपत्य गुद ारातून बाहेर पडते. त्याला आपण अंडे हणतो. अं ाच्या कवचाच्या आत पाढंरा बलक आिण 
त्याच्या आत िपवळा बलक आिण अपत्य असते. अपत्य एका कडेला असते. बलकामध्ये एकाच्या वर 
दुसरा, िपवळा पाढंरा, असे दोन कारचे थर असतात. अंडी शरीराबाहेर पड यानंतर नरमादी 
आळीपाळीने त्याजवर बसून ती उबवतात. पार याची अंडी १४ िदवसात प  होतात. त्यावळेी िपलू कवच 
फोडून बाहेर पडते. ते अंध असते. त्याचे डोळे िमटलेले असतात. त्याच्या अंगावर बाळिपसे (ग डे–िपसे) 
मातर् असतात. मातािपता आप या दुधाने त्याचे पोषण करतात. हे दूध हणजे अधर्वट िशजवलेले धा यच 
असते! पिह या को ात ते तयार झा यावर पारवे ते उलटून त डात आणतात आिण िपलाला देतात. 

 

 
 

आ० १७·८ अंडे. 
 
पु क Yolk. अंड Egg. अंदुक Ovum. 
 
रेतुक Sperm. रंदुक Zygote. 
 

चैतन यहू. 
पार याचा हा यहू पाहू जाता बेडकाच्यापेक्षा सर ाशी अिधक सदृश आहे असे िदसते. पार याला 

बारीकसे अवघर्ाणिंपड असतात. पण त्यानंा लाबं लाबं डेखे नसतात. म तकगोलधर् बरेच मोठे असतात ते 
अंशतः नेतर्खंडावर असतात. त्या िंपडामध्ये फट असते. त्यात आिण जरा मागेही पसरलेला मि तक िंपड 
असतो. त्याच्यामागे म तुकिंपड असतो. म तुक आिण त्यापुढील भाग यात वळण असते. इतर भाग खाली 
त डाकडे वळलेले असतात. म तुकामधेच डा या उज या अंगात अंतभूर्त झाले या दोन पुटकु या 
िदसतात. त्यानंा फुलोरा हणतात. मदूच्या तळात दृि चेतन्या एकाशी एक िभडून एक फुली बनलेली 
असते. ितला दशर् वि तक असे नाव आहे. त्यामागे एका बारीकशा तंतूला लागलेला हाडाच्या खळग्यात 
बसलेला िंपड असतो. त्याला िपिहत िंपड हणतात. िपिहत हणजे झाकलेला. म तक हा पुढता मदू, 
मि तक व हा म तुक हा मागला मदू आिण त्याचं्या मधले अवयव िमळून मधला मदू होय. सरडा आिण 
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बेडूक याचं्या मदूत मधला मदू अिधक प  असतो. पुढचा मागचा मदू लहान असतात. पार यामध्ये 
करोटीतून मदूपासून िनघणाऱ्या चेतन्याचं्या जो ा १२ असतात.  

 
 

आ० १७·९ पार याचा मदू. पालथा, उलथा आिण बाजूने. 
म, म तक. न, नेतर्खंड. इ, मि तक. उ, म तुक 

 
फुलोरा Flocculus. दशर् वि तक Opric Chiasma. 
दृि चेतनी Optic nerve. िपिहत िंपड Pituitary gland. 
 

पिक्षिवशेष.  
प याचं्या जाती हजारो आहेत. ज्यानंा हवते संचार करता येत नाही अशा जाती केवळ हाताच्या 

बोटावर मोजता येतील इतक्या थो ा आहेत. प याचं्या शरीराचा एकंदर घाट हवते संचार करण्याच्याच 
सोयीचा झालेला आढळतो. फु पुसाखेरीज आणखी काही हवा भरण्याच्या िपश या त्याचं्या को ात 
असतात इतकेच न हे कप हातापायाचं्या हाडात देखील असतात. त्यामुळे त्याचें शरीर बरेच हलके रहाते. 
हवते संचार करताना ते िवशषे हलके करता येते. पंखाची रचना हवतेील संचाराकरताच असते. िगधाडे 
फार उंच उडतात. त्याचं्या पायाचं्या हाडाचंी रचना पािहली तर ती हलक्यात हलकी आिण बळकटात 
बळकट झाली आहेत असे आढळते. लोखंडाच्या काबंी भ मपणाकरता घेऊन त्या रचताना युक्तीने रचून 
अवजडपणा टाळतात तसेच प याच्या शरीरातही आढळते. आकाशात संचार करताना भमूी िदसली 
पािहजे. याकरता दृ ी उ म हवी. तशी प याची असते असे आढळते. दोन डोळे असतात त्यानंी दृि के्षतर् 
िव तृत झालेले असते कारण ते दोन बाजंूना रोखलेले असतात. इतके असूनही जवळून सू म पदाथर्ही 
त्यानंा न्याहाळता येतात. त्याचं्या डो याचें िंभग इतके लवचीक असते. कदािच  त्यानंा ते मागे पुढेही 
सरकवता येत असेल. त्याचंी दूरची दृ ी उ तम तशी जवळचीही उ मच असते. 
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आ०१७·१० पक्षाचा चैतन यूह पालथा आिण मंडूक चैतन यहू उताणा. १, २, ३ इ. कशतूेन िनघाले या 
चेतन्या. प याच्या मदूत डा या उज या सवार्त लहान गो ा दाखिव या आहेत त्यानंाच फुलोरा 

हणावयाचे आहे. 
 

संचार-सामथ्यर्. 
काही प यानंा हवते संचार करता येतोच पण त्यािशवाय पाण्यावर आिण पाण्यातही संचार करता 

येतो. बदके, पाणक ब ा, करढोक, ही अशी उदाहरणे आहेत. या प याचं्या पायाच्या बोटामंध्ये पडदे 
असतात. त्यामुळे त्याचंा व ासारखा उपयोग होतो. अंग हलके करून पोहता येते. वळेी हवा काढून 
टाकून डुबताही येते, न डुबता न पोहता पाण्याच्या पृ ाखाली जेमतेम राहून आत या आत वास 
करायलाही या हवचेा सनासाठी उपयोग होऊ शकतो. हवा पाणी या दोनही पळपु ा (दर्ायु) िजनसात 
वास करता आला हणजे भमूीवर तो करता येण्याची िवशषे मातबरी रहात नाही. तरी प यानंा आपले अ  
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पु कळ वळेा भमूीवरच िमळवावयाचे असते. त्याकरता अ पकाळ का होईना पण भईुवर राहता येणे आिण 
चालता धावता येणे अव य असते. हेही बहुतेकानंा करता येते. ज्यानंा भईुवर चालता येत नाही असे अगदी 
थोडे पक्षी आहेत पण अशा प यानंा खडबडीत िंभतीला िंकवा छताला सु ा लटकता येते. भईुवर राहणारे 
पक्षी आहेत, झाडावर राहणारे पक्षी आहेत. ड गरक ावर राहणारे पक्षी आहेत आिण छतास घरटी 
लटकावनू राहणारे पक्षी आहेत. 

 
कमर्कौशल. 

आपली संतती साभंाळण्याकरता पक्षी घरटी बाधंतात. काही पक्षी भईु उकरून घरटी करतात; 
काही पाणथळीत काटक्या रचून घरटी करतात; काही झाडावर घरटी करतात; काही मनु यव तीत 
साधंीकोपऱ्यात िंभतीछतानंा धरून घरटी करतात; काही आयत्या पोक या झाडाझुडपात सापडतात त्यात 
घरटी करतात; काही झाडावर घरटी टागंतात. अशा एक ना दोन नाना क्लृ त्या प यानंी केले या 
आढळतात. अ  िमळिवण्याकरता युक्ती युक्ती करतात त्यापेक्षाही घरटी बाधंण्यामध्ये पक्षी अिधक 
कुशलता कट करतात. चोचीने झाडाच्या साली टोखरून आतली कीड खाणारे पक्षी आहेत. त्याचंी 
कुशलता उघडच आहे. पण त्यापेक्षाही अिधक कुशलता, का ा व गवताची पाने याचंी घरटी िवणण्यामध्ये 
आिण ती सुरिक्षत जागी टागंून ठेवण्यामध्ये पक्षी कट करतात. 

 
काही प यानंा माणसासारखा आवाज काढता येतो. हे ते केवळ अनुकरण हणून करतात. ते 

काहीही असो. यावरून त्याचें श द उ ारण्याचे कौश य कट होते यात शकंा नाही. असे पक्षी अथार्  
थोडेच आहेत.  

 
पिर वास Migration. 

प याचं्या बाबतीत एक अगदी िव मयकारक गो  अशी आहे की त्यात या पु कळ जाती वािर्षक 
यातर्ा करणाऱ्या आहेत. हंस रिशयाच्या उ र काठावरून िनघून भमूध्य समुदर्ाच्या दिक्षणेस जातात आिण 
पुनः पूवर् थळी येतात. भोर ा युरोपातून िनघून भारतात येतात आिण परत जातात. िकत्येक पाको याही 
असाच महा वास करतात. काही पक्षी िहमालयावरून दिक्षण भारतात येऊन राहतात आिण परत जातात. 
चातक पक्षी भारतातून िनघून आि केत जाऊन येतात. या ज्या वािर्षक महायातर्ा होतात त्यानंा पिर वास 
असे नाव िदले आहे. भारत हा फार मोठा देश आहे. त्यात या त्यात िहमालयावरून िनलिगरीवर जाऊन 
येणे हा देखील महा वास गणला पािहजे. याखेरीज एका जागी भ य कमी पडले िंकवा दुसरे काही संकट 
आले हणजे पक्षी एक रान सोडून दुसऱ्या रानात जातात. या वासाला काही िवशषे नाव देत नाहीत. 
पिर वास करणे ही एक उपजत वृ ी आहे. कोिकला माणे चातक अन्य जातीच्या प याच्या घर ात 
जन्म पावतात तरी ते बालपक्षीसु ा ौढा माणेच पि म वास करून नेमक्या वळेी भारतात येतात. 
पावसाळा संपला की भारताबाहेर जाणे आिण पावसाळी हवलेा आरंभ होतानाच परत येणे हा त्याचंा वभाव 
होऊन बसला आहे. बहुतेक पिर वासी पक्षी िहवा यात भारतात येतात आिण उन्हा यात भारताबाहेर 
जातात. 

 
पक्षी उ णरक्ताचे आहेत. फार थंडी पडली हणजे रक्त उ ण ठेवणे कठीण पडते. त्यामुळे पक्षी थंड 

देशातून उ णदेशात येत असावते असे वाटणे साहिजक आहे. अ वलासारखे पशू उ णरक्ताचेच आहेत पण 
ते शीत देशात िहवा यातसु ा राहतात. ते तेथे महािनदर्ा घेतात, िहवाळाभर त धच राहतात, हालचाल 
करीतच नाहीत. त्यामुळे त्यानंा जादा उ णतेची गरज नसते. थो ा उ णतेची गरज असते तेवढी त्याचं्या 
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देहात उत्प  होते. त्याचें केस िवपुल अस यामुळे उ णतेचा यय आटोक्यात राहतो. प यानंा केसाऐवजी 
िपसे असतात. त्यामुळे उ णतेचा यय आटोक्यात ठेवण्याला त्यानंाही सोय आहे. तरी ते देशातंराला 
जातात. ते हा त्याचंा चपल वभाव आिण वासाचे सामथ्यर् यामुळे त्यानंा पिर वासाची ेरणा होते, असे 
वाटते. ही ेरणा आनुविंशक असली पािहजे, यात शकंा नाही, कारण व तुतः िहवा याचा कडकपणा 
होण्यापूवीर्च कैक पक्षी वासाला िनघातत. उलट हवेतला उन्हाळा कडक होण्यापूवीर्च ते भारतातून परत 
जाण्याला िनघतातही. ज्यानंा पूवार्नुभव एका देखील िहवा या–उन्हा याचा नाही असे बालपक्षी वासाला 
िनघतात. यावरून हा जातगुणच झालेला असतो असे हणाव ेलागते. पिर वासी प याचं्या बाबतीत ते ज्या 
देशात जन्मतात तो त्याचंा देश, असा संकेत ठरलेला आहे. उ र-दिक्षण वास करणारे पक्षी आप या 
उ रमु ामात संतित यवहार करतात. 

 
पिक्षवगर् 

महाभारतात एक हंसकाकीय या नावाचे आख्यान आहे. त्यात हंस आिण काक हणजे कावळा 
याचंी तुलना केली असून हंस सागरापार उडून जाणारा आिण कावळा हवाई वासाला अगदीच नालायक, 
हणून हंस े  आिण काक नीच असे सािंगतले आहे. उ ाणाच्या बाबतीत ही तुलना ठीक आहे. पण सबंध 
जीिवताच्या दृ ीने तुलना केली असता िनकाल उलटा लागतो. पाण्याच्या काठचे जीवन अगदी साधे आिण 
नगराच्या संि ध जीवन अिधक िक्ल  असून तेथे काक ते चालवतो, हणून तोच े  असे सागंतात. े  
किन  हा वाद सोडा, पण पाण्याचा काठ, पाणथळ, गवती रान, वृक्षराजी, आिण मनु यव ती, असा कर्म 
तर खराच. त्या त्या िठकाणी जीवन चालवणारे पक्षी, याचें पाच वगर् मानता येतात. त्या कर्मात हंस पिहला 
आिण काक शवेटचा येतो. प याचं्या जाती आठ हजाराचं्या वर आहेत. त्यापैंकी दोन हजार भारतीय आहेत. 
त्यापैंकी सुमारे सवाश ेभारतीय आिण थो ाशा अभारतीय, याचें वणर्न १९ या करणापासून पुढे िदले 
आहे. आता सािंगतला त्याच्या उलट कर्म घेतला आहे. काक–हंसीय करणे रिचली आहेत. सवर् परदेशीय 
पक्षी शवेटच्या हंस करणात घेतले आहेत. 

 
पिक्षवगीर्करण

 १  ेणी गर्ीबा ा Podieipediformes
१  कुल  गर्ीबा Podicipedidae
  २  ेणी पेशीगला ा Pelicaniformes
२  कुल  पेशीगला Pelicanidae 
३ कुल  कम रा Phalacrocoracidae
  ३  ेणी बका ा Ciconiformes 
४  कुल  बका Ardeidae 
५  कुल  बलाका Ciconiidae 
६ कुल  अवाका Threokiornithidae
७  कुल  रोिहता Phonicopteridae
  ४  ेणी कादंबा ा Anserifomes 
८ कुल  कादंबा Anatidae 
  उपकुल १ कादंबािदक  
  उपकुल २ हंसािदक  
  उपकुल ३ बदकािदक  
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  ५  ेणी येना ा Falconiformes
९ कुल  गृधर्ा Accipitridae 
१० कुल  येना Falconidae 
  ६  ेणी कु ु टा ा Galiformes 
११ कुल  कु ु टा Phasianidae 
  ७  ेणी कर् चा ा Gruriformes 
१२ कुल  दुलार्वा Turnicidae 
१३ कुल  कर् चा Gruidae 
१४ कुल  कारंडवा Rallidae 
१५ कुल  हू ु टा Otididae 
  ८  ेणी िटि भा ा Charadriformes
१६ कुल  जकाना Jacanidae 
१७ कुल  िटि भा Charadridae 
  उपकुल १ िटि भािदक Charadrinae 
  उपकुल २ कूरलािदक Scolopacinae 
१८ कुल  जललावा Rostratulidae 
१९ कुल  उ रा Recurvirostridae
२० कुल  िपकिंवका Burhinidae 
२१ कुल  धािवका Glariolidae 
२२ कुल  सुरया Laridae 
  ९  ेणी कपोता ा Columbriformes
२३ कुल  पाकोरा Pteroclididae 
२४ कुल  कपोता Columbridae 
  १०  ेणी शुका ा  
२५ कुल  शुका Psittacidae 
२६ कुल  कोिकला Cuculidae 
  ११  ेणी घूका ा Strigiformes 
२७ कुल  घूका Strigidae 
  उपकुल १ उलूकािदक Tytoninae 
  उपकुल २ घूकािदक Striginae 
  १२  ेणी रािंतर्चरा ा Caprimulgiformes
२८ कुल  रािंतर्चरा Caprimulgidae
  १३  ेणी पगुंला ा Apodiformes 
२९ कुल  पगुंला Apodidae 
  १४  ेणी धीवरा ा Coraciformes 
३० कुल  धीवरा Alcedinidae 
३१ कुल  पिंतर्गा Meropidae 
३२ कुल  चासा Coracidae 
३३ कुल  उपूपा Upupidae 
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३४ कुल  घनचचंवा Bucerotidae 
  १५  ेणी ता कारा ा Piciformes 
३५ कुल  ता कारा Capitomidae 
३६ कुल  सूतर्धरा Picidae 
  १६  ेणी काका ा Passeriformes
३७ कुल  चडंोला Alaudidae 
३८ कुल  पकंालुका Hirudinidae 
३९ कुल  सौिनका Lanidae 
४० कुल  पीलका Oriolidae 
४१ कुल  को पाला Dicruridae 
४२ कुल  सािरका Sturnidae 
४३ कुल  काका Corvidae 
४४ कुल  अंगारका Campephagidae
४५ कुल  सुभगा Irenidae 
४६ कुल  व गुवदा Pycnonotidae 
४७ कुल  ज पका Muscicapidae 
  उपकुल १ ज पकािदत Timalinae 
  उपकुल २ मक्षादािदक Muscicapinae 
  उपकुल ३ िवज पकािदक Sylvinae 
  उपकुल ४ क तूरािदक Turdinae 
४८ कुल  टीटा Paridae 
४९ कुल  रजका Motacillidae 
५० कुल  पु पचूषा Dicacidae 
५१ कुल  िंशिजरा Nectarinidae 
५२ कुल  चक्षु या Zosteropidae 
५३ कुल  चटका Ploccidae 
  उपकुल १ चटकािदक Passerinae 
  उपकुल २ वयकािदक Ploceinae 
  उपकुल ३ मुनीयािदक Estrildinae 
५४ कुल  अरुणचटका Trongillidae 
५५ कुल  बिंंटगा Emberizidae 

 
तुत को कात केवळ येथे सागंावयाच्या भारतीय जाती ज्यात आहेत अशाच ेणींचा आिण 

कुलोपकुलाचंा समावशे केला आहे. 
 
प याचं्या शरीराची रचना आिण त्याचें कतृर्त्व याचंी जाितपरत्वे तुलना करून तुत वगीर्ंकरण 

ा त झालेले आहे. त्याचंा उत्पि कर्म तोच असावा असा तकर्  आहे. यािवषयी िनणर्य करता येण्याजोगा 
पुरावा उपल ध नाही. कतृर्त्वाचा िवचार वण ाराच्या सामथ्यार्स िवशषे महत्व ा त होते. शुका ा आिण 
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काका ा या दोन ेणीत या प यानंा माणसासारखे उ ारसामथ्यर् आहे, ही गो  ध्यानात ठेवण्याजोगी 
आहे. 

 
येथे पािरभािषक श द योजताना ेणी आ ा या अंत्य पदाने, कुल आ  या अंत्यपदाने, उपकुल 

आिदक या अंत्य पदाने आिण गोतर् आिद या पदाने दशर्िवले असून, जाितवाचक नाव े िविवध गुणावरून 
बनिवलेली आहेत. गोतर्वाचक आिण जाितवाचक नाव े१९ ते २३ करणात िदली आहेत. 

 
______ 
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करण १८ 

 
पशू 

 

कशावतं पिरसंघात शवेटचा पिरवगर् तनी असा सािंगतला आहे. ज्याचे पोषण जीिवतारंभी मातेच्या 
दुधाने होते तो तनी. मानव हा तनी आहे. मानवतेर तनी तो पशू होय. कत् य आिण सपर्ट ाण्यातील 
काही जातींना चार पाय असतात. ज्याला चार पाय असतात पण जो कत् य सपर्ट न हे तो पशू, अशी ही पशू 
श दाची याख्या करता येईल. पुरातन काळी अंडज आिण जरायुज असे दोन मोठाले ािणवगर् सागंत. 
अंडजात मुख पक्षी हे उघडच आहे. पशू आिण मानव हे जरायुज होत. मानव आिण पशू याचंी अपत्ये 
जन्मास येतात ते हा त्याचं्या भोवती प याचं्या अपत्याभंोवती असते तसे कवच नसते. पण काहीच नसते 
असे नाही. दोन पापुदेर् असतात. त्याचे एक आवरण बनलेले असते त्याला वार हणतात. ते आवरण फुटते. 
त्याच्या आिण अपत्याच्या मध्ये पाणी असते ते वाहून जाते आिण थो ाच वळेात अपत्य जन्म होतो आिण 
त्यामागोमाग आवरणेही बाहेर येतात. नाळेच्या ारा अपत्य वारेस जोडलेले असते, आिण त्यामागोमाग 
आवरणेही बाहेर येतात. नाळेच्या ारा अपत्य वारेस जोडलेले असते, आिण वार मातेच्या गभार्शयात 
रुतलेली असते ती सुटून बाहेर येते. वार या आवरणास दोन पदर असतात. एक आतला दुसरा बाहेरचा. 
त्यापैकी आतला पदर ते उ ब आिण बाहेरचा पदर जरायु होय. हा पदर बहुशः रक्तवािहन्याचंा बनलेला 
असतो. 

 
जरायु. 

झाडाला जशा मु या असा यात तशा जरायुच्या काही भागात बऱ्याच मु या असतात त्या मातेच्या 
गभार्शयात रुतले या असतात. त्यावाटे मातेच्या रक्तातले पोषक अंश गभार्च्या रक्तात येतात आिण मलाशं 
गभार्तून मातेकडे जातात. गभार्करता ाशन, सन, अिभसरण आिण मलिवसजर्न ही सवर् कामे करणारा 
हा अवयव असतो. प याचे अंडे मातेवगेळे झालेले असते तरी त्याला सन करावयाचे असते. ाशनाकरता 
पु करूपी अ  संचय अं ात अगोदरच केलेला असतो. शरीर िनमार्ण होत असताना वाय ूनसलेले मल 
फार थोडे उत्प  होतात. ते अं ाच्या कवचालगतच्या अन्वंतर् नामक पापुद्र्यात साठतात. याच 
पापुद्र्याच्या ारे अं ातील अपत्याचे सनही चालते. याच्या आत आणखी एक पापोदर्ा असतो. तो उ ब 
होय. अं ाचा मातेशी संबधं अगोदरच तुटलेला अस यामुळे वरच्या पापोद्र्याला जरायु हणत नाहीत. 
कत् य आिण मत् य यानंा उ ब व जरायु यापैंकी काहीच नसते. सपर्ट पक्षी व तनी यानंा उ ब असते. 
यापैंकी सपर्ट व पक्षी यानंा जरायु नसते, तरी उ ब असते.  

 
उ ब Amnion. जरायु Chorion. अन्वतंर् Allantois. 
 

ससा.  
पु कळ पशु शाकाहारी आहेत. ससा हा त्याचंा ितिनधी हणून घेतला आहे. सशाच्या शरीरात 

हाडाचंा पाठकणा असतो. त्याच्या शरीरावर केस असतात आिण जन्मापूवीर् त्याच्या भोवती उ ब व जराय ूही 
आवरणे असतात. त्याचे पोषण बालपणी मातेच्या दुधाने होते. त्याच्या त डात दुधाचे दात आिण ौढ दात 
असे दोन संच, एक पडून जाऊन दुसरा असे उगवतात. हे दात हाडाच्या खोबणीत बसणारे असून 
कातडीतून उगवणारे असतात. हे दात वरच्या खालच्या जब ात असतात. वरच्या जब ात एकेका 
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बाजूला मध्यापासून बाजूला व मागे, दोन कातरे, तीन उपदाढा आिण तीन दाढा असतात. खालच्या 
जब ात एक कातरा, दोन उपदाढा आिण तीन दाढा असतात. कातरे आिण उपदाढा याचं्यामध्ये िंखड 
असते. कातऱ्या दातापैंकी मागला धारदार असतो. पण त्याची धार िझजते तसतसा तो मुळातून वाढत 
जातो आिण त्याला नवी धार येते. कातडीला दोन थर असतात. वरचा अिपचमर् आिण खालचा चमर्. केस 
चमार्तून उगम पावलेले असतात. चमार्तच वदेाचे िंपड असतात. आवती भोवती रक्तवािहन्या, चेतन्या 
आिण थोडथोडा मेदःसंचयही असतो. तनामध्ये दूध येते ते असेच चमार्तील िंपडातून येते. सवर् तनी 
ाणी उ णरक्ताचे असतात. 

 
कातरा Incisor.उपदाढ Premolar. दाढ Molar. 
अिपचमर् Epidermis. चमर् Dermis. 
 

सन 
सशाची ासोच्छ्वासाची प ती कत् य, सपर्टे आिण पक्षी याचं्यापेक्षा िनराळी असते. सशाच्या 

महाको ाचे (कीलोमाचे) दोन भाग असतात. उदराचा एक आिण वक्षाचा एक. वक्ष हणजे छाती. दोहीच्या 
मध्ये मासंल पडदा असतो. त्याचें मासंतंतू एका पक्षी अखेरच्या बरग ा आिण दुसऱ्या पक्षी त्याचाच 
मध्यभाग यात गुंतलेले असतात. हा मध्यभाग सूतर्ल असतो. या महापटलाचे मासंतंतू आखड याने त्याचा 
मध्यभाग मागे उदराकडे सरकतो. बरग ानंा जोडणारे काही मासंतंतू असतात ते आखड याने छातीचा 
कोठा मोठा होतो. हे मासंतंतू आिण महापटलाचे मासंतंतू बरोबरच आखडतात. ते हा दोही करणानंी या 
को ाची वाढ होते. सशाच्या वक्षोभागात फु पुसे असतात आिण त्याचं्यामध्ये दय असते. डा या फु पुसाचे 
दोन आिण उज याचे चार खंड असतात. वक्षःको ाचे तीन भाग असतात. त्येकात वतंतर् पयार्वरण (परीप 
आिण परीह) असते. फु पुसाचे पयार्वरण भोवतालच्या वक्ष तटाच्या आ तरणाशी सलग असते. दोहीच्या 
मधे, एकमेकावरून सहज सरकण्यापुरतेच सुळसुळीत दर्व असते. छातीचा कोठा मोठा झाला की हवा, 
त ड गळा कंठ ासनिलका या वाटेने आत घुसते. ासनिलकेच्या शाखोपशाला होऊन त्याचं्या शवेटी 
पातळ िपश या असतात आिण त्याबंाहेर केवळ पिरवािहन्या असतात त्यात रक्त असते. वक्ष तटाचे मासंतंतू 
सैलावले की छातीचा कोठा कमी होतो. फु पुसातून हवा बाहेर पडते.  

 
वक्ष  = Thorax. उदर Abdomeu. महापटल Diaphragm. 
 
प म  = फु पुस Lung. खंड Lobe. पयार्वरण Peritoneum. 
 
गळा Glottis. सना = ासनिलका Trachea. 
 
परीप = पिरप म  Pleura. परीह = परी द Pericardium. 
 

रुिधरािभसरण. 
वक्षःको ाच्या मध या भागात दय असते. त्यावर पयार्वरण असते. दोन आदायक आिण दोन 

िवसजर्क पुडे असतात. िवसजर्कापेंक्षा आदायकाचे तट पातळ असतात. डा या िवसजर्काचे तट 
उज याच्यापेक्षा जाडी असतात. आदायकातून िवसजर्कात रक्त जाण्याची ारे असातात त्यात झडपा 
असतात. त्या उज यात तीन आिण डा यात दोन असतात. रक्ताची िदशा आदायकातून िवसजर्काकडेच 
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रहावी, उलटू नये अशी ही यव था असते. झडपानंा योग्य मयार्देपलीकडे जाण्यास अटक करणारे 
मासंतंतू असतात. त्यामुळे या ारानंा व रूप येते. 

 
सशाच्या रक्तात ताबं ा (आरक्त) पेिशका असतात त्यात कल नसते. त्या वाटो या आिण 

दोन्ही अंगानंी खोलगट असतात. आतापयत ज्यानंा आपण आरक्त पेिशका हटले त्यानंाच ताबं ा 
किणका असेही हणतात. किणका हणजे नुसत्या डो याने न िदसण्याइतका बारीक कण, ज्याला 
पहावयास िंभगाची मदत घ्यावी लागते. हा श द, दर्वरूप न हे थायुरूप आहे, हे दशर्िवणारा आहे. पेिशका 
हा श द जीवसंबधं दशिवणारा आहे. 

 

 
 

आ० १८·१ सशाचे उकललेले दय. १ आदायक. २ उजव ेिवसजर्क. ३ डाव ेआदायक ४ डावे िवसजर्क. ५, 
६ महा ितवा. ७ प मन्य वा. ८ प मन्य ितवा. ९ महा वा. 

 
किणका Corpuscle. आरक्त किणका Erythrocyte. थायुरूप Solid form. 
 
शजेारच्या िचतर्ात दुहेरी रेघानंी वा आिण जाडी एकेरी रेघानंी ितवा दशर्िव या आहेत. 

दयापासून एक वचेी कमान िनघत आहे. ितच्यातून तीन मो ा शाखा िनघत आहेत. त्यातील उजवीच्या 
दोन शाखा लगेच होऊन एक डोक्याकडे आिण दुसरी भजुाकडे जात आहे. डावीकडील एक शाखा 
डोक्याकडे आिण दुसरी भजुाकडे वळत आहे. 

 
कमानीनंतरची महा वा छातीपोटातून कटीरापयत जाऊन िवभागली आहे. िवभाग माडंीत गेले 

आहेत. 
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वचेी उपातं्य शाखा शपेटात जाते ती दाखिवली नाही. ितवचेी अंत्यशाखा शपेटातून येते ती 
दाखिवली आहे. 

 

 
 

आ० १८·२ सशाचे रुिधरािभसरण. १ प म . २ यकृत. ३. वृ . ४ अंतर्. 
 
वा ितवाचं्या शाखोपशाखा पु कळ असतात. येथे अगदी थो ाच दाखिव या आहेत. 

 
ाशन यहू. 

सशाच्या त डाच्या तळात जीभ आिण ताळूच्या मागे पडजीभ असते. त्यामागे घसा असतो. त्यास 
ताळूवर दोन नाकपु ाचंी ारे आिण मागे पोटाच्या बाजूला ासमागार्चे ार आिण पाठीमागे अ मागार्चे 
ार असते. ासाच्या ारापुढे एक ढापण असते. ते का थीचे बनलेले असते. ासमागार्चे ार ते गल 
हणून त्याच्यावरचे ढापण ते गळढापम होय. अ  घशातून िगळणीत जात असताना गळढापणाने गळा 
झाकला जातो. घशात डा या उज या अंगाला ोतर्कोठ ाचं्या न याचंी ारे असतात. घशापासून 
जठरापयत िगळणी असते. ितचा शवेटचा भाग महापटलातून ओवलेला असतो. जठरामागे आत ाचा 
पिहला उकारवजा भाग येतो. त्यात पाचक आिण यकृत याचें ाव आणणारे ोत असतात. उकार–
अंतर्ानंतर लहान आत ाचे वळसे असतात. त्या अंतर्ानंतर मोठे आतडे लागते. त्याचा पिहला भाग बराच 
रंुदट आिण लाबहंी असून त्याच्या शवेटी बोटासारखी नळी असते. ितचे शवेट िमटलेले असते. त्यानंा 
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उंडक आिण उप डक अशी नाव ेआहेत. अ शषे गुदाकडे सरकण्याला दुसला मागर् असतो तो उंड होय. 
गुद ारच्या अलीकड या भागाला महागुद हणतात. उंडक हे महागुद आिण उंड याचं्यापेक्षा रंुद असते. 
याला पु कळसे आडवे कंगोरे आलेले असतात. उंडामध्ये अ शषेाला ल ा हे रुप येत.  

 

 
 

आ० १८·३ सशाचा ाशन यहू १ जठर. २ अंतर्ाचा उकार. ३ लहान आत ाचा शवेट. ४ उंडक. ५ 
उप डक. ६ उंडुक. ७ यकृत. ८ िप ाशय. ९ पाचक िंपड. 

 
गल = गळा Glottis. गळढापण Epiglottis. िगळणी Esophagus. अंतर् = आतडे Intestine. 

उकार–अंतर् Duodenum. पाचक Pancreas. यकृत Liver. ोत Duct. उंडक Caecum. उप डक 
Appendix. उंड Colon. महागुद Rectum. 

 
सग त्सगर् यहू. Urogenital system. 

सगर् हणजे उत्पती. येथे अपत्याची उत्प ी. उत्सगर् हणजे टाकणे. येथे मळ टाकणे. सगर् आिण 
उत्सगर् एकतर् सागंण्याचे कारण असे की या दोनही िकर्याचंी इंिदर्ये एकामेकात गुंतलेली असतात. वृ , 
मूतर्ायणी आिण मूतर्ाशय अशी उत्सगार्ची इंिदर्ये महाको ात असतात. वृ  पाठकण्याच्या डा याउज या 
बाजूला एकेक असे दोन असतात. डावा वृ  उज याच्या जरा मागे असतो. महागुदाच्या पोटाकडील 
बाजूला मूतर्ाशय असतो. त्यास मूतर्ायण्या येऊन िमळाले या असतात. मूतर्ाशयातून मागे एक नळी 
िनघालेली असते, ती थेट बाहेरच्या उत्सगर्– ारापयत. ती मेहनी होय. मेहनी Urethra. 
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नराचे जनिनक िंपड ते मु क होत. बालपणी ते वृ ाजंवळ असतात. त्यावर पयार्वरण असते. 
महाको ाचा एक लहानसा अंश मु क राहण्यापुरता, उदरतटाच्या मासंल भागात पन्हाळी असते ितच्यातून, 
सभोवार कातडीचे वे ण घेऊन जाघंाडातून बाहेर पडतो त्याला वृषण हणतात. मु काला धरून त्याच्या 
रेतोवािहन्या, रक्तवािहन्या आिण चेतन्या असतात. मूतर्ाशयाच्या पाठीला लागून मधोमध एक कोठा असतो. 
त्याचे ार मूतर्ाशयाच्या मानेत असते. या एकाच को ात दोनही रेतोवािहन्या येऊन िमळतात. 
मूतर्ायण्यानंा त्याचें वढेे पडलेले असतात. रेतोवािहन्याचं्या शवेटाचं्या आसपास उपरेतल आिण त्यामागे 
अनुरेतल िंपड असतात. त्याचें ाव मेहनीत उतरतात. 

 

 
 

आ०१८·४ सशाचा सग त्सगर् यहू. नर व मादी. १ वृ . २ मूतर्ाशय. ३ मु क; अंदुकी. 
४ िश न; कुिक्ष (गभार्शय). ५ गुद ार. ६ योनी. 

 
महाको  Body cavity. कीलोम Coelome. वृषण Scrotum. रेतोवािहन्या Spermduct, पयार्वरण 

को  Peritoneal cavity. उपरेतल Prostate (gland). अनुरेतल िंपड Cowperʼs gland. 
 
ससामादीच्या महाको ात दोन बाजूला दोन अंदुकी त्या त्या वृ ाजवळ असतात. त्याचंी 

सरकासरक होत नाही. त्येक अंदुकीवर एक पुटकळी येते. ितच्यात एक अंदुक आिण अवातंर िज स 
असतात. दोन अंडवािहन्या असतात. त्येकीचे एक टोक त्या त्या बाजूच्या अंदुकी शजेारी असते. ते 
नरसा यासासखे िव तृत असते. नरसा याला लागून सुमारे चतुथार्ंश बारीक असतो. त्यामागचा चतुथार्ंश 
िव तृत असतो. त्याच्या मागे दोनहीकडचे चतुथार्ंश एक होऊन गभार्शय बनलेला असतो. त्याचे बाहेरचे ार 
गुद ाराच्या पोटाकड या अंगाला असते. गभार्शयाच्या पाठीकड या तटात ाव उत्प  करणारे िंपड 
असतात. 
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गभार्शयाच्या बाहेरच्या टोकाशी रेत पडते. त्यातील रेतुके अंडवािहन्याचं्या आकंुिचत भागापयत 
जातात. तेव ा वळेात अंदुकीतून अंदुक सुटून महाको ात पडून अंडवािहन्याचं्या नसरा यातून 
अंडवािहन्यात येते. तेथे रेतुके बरीच गदीर् करतात. पण शवेटी एकच रेतुक वे ण भेदून अंदुकाशी एकजीव 
होते. हेच रंदुक होय. रंदुक मागे येऊन गभार्शयात थायी होते. त्यापासून अपत्य, उ बदर्व, उ ब आिण 
जराय ूही उत्प  होतात. जरायचूा काही भाग गभार्शयाच्या आ तरात रुततो. बाकीच्या भागावर गभार्शयाचे 
आ तर वाढून गभार्ला गुरफटून घेते. एका मिहन्यात पूणर् अपत्य तयार होते. मादीला दर खेपेस दोन ते पाच 
अपत्ये होतात. अशा खेपा वषार्तून सहा ते बारा होतात. मादीला ौढ होण्यास तीन मिहने पुरतात. त्यामुळे 
संतती अफाट होते. परंतु त्यानंा खाणारे िंह  पसुपक्षीही पु कळ आहेत. 

 
शशकंकाल.  

सशाच्या सागंा ात करोटी, कशरेु आिण चार शाखा असतात. करोटीमध्ये वरच्या जब ाचा 
समावशे होतो, खालचा जबडा, हनु, वरच्याशी थेटच साधंलेला असतो, जब ात दाताकरता ख या 
असतात. करोटीत नेतर् आिण नासा याचंी कुहरे असतात. ोतर्करंड असतात ते करोटीच्या इतर 
हाडापासून अलग असतात. सशाच्या कशरेूमध्ये मानेत ७, वक्षात १२, उदरात ७ आिण कटीरात ४ 
कशरेुका असतात. यािशवाय सुमारे १५ असतात. 

 
सशाच्या वक्षःपजंरात सात बरग ा संपूणर् असतात. त्या पाठीकडे कशरेुकासं व पोटाकडे उराच्या 

हाडात गुंतले या असतात. सातवीस आठवी आिण आठवीस नववी गुंतलेली असते. १०, ११, १२ याचंी 
पोटाकडील टोके अशी गुंतलेली नसतात. उराच्या हाडाचे मागील टोक काि थमय असते.  

 

 
 

आ० १८·५ सशाचा सागंाडा. १ उर य. २ कंधीय (खवाटा) ३ बरग ा. 
 

ोतर्करंड Auditory capsule. 
कंधवलयात कंधीय आिण अंसीय हाडे असतात. (उरोधर हाड नसते.) कंधीय पसरट असून 

त्यावर काटकोनात एक फळीवजा उंचवटा असतो. कंधीयाच्या पाठीकडील काठाशी अिप कंधीय नावाची 
काि थप ी असते. कंधीयाच्या अपमध्यागंाला एक उंचवटा असतो. त्यास पोटाकडे एक टोक असते. 
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अंसीय हाड एकापक्षी या टोकास आिण दुसऱ्या पक्षी उराच्या हाडाला बाधंलेले असते. पुढील शाखानंा बाहू, 
बाहू आिण ह त असे अवयव असतात. बाहूतील अरीय आिण अक्षीय अ थी अचलपणे साधंलेली 
असतात. अरीय उपमध्य असते. त्यामुळे पजंा कायमचा पालथा असतो. करभकात (मनगटात) बारीक 
हाडाचं्या तीन रागंा असतात. नेदीय, को ाकडील, रागेंत तीन हाडे असतात. मध या रागेंत हाड एकच 
असते. दवीय, बोटाकडील, रागेंत तीन हाडे असतात. करभात (तळहातात) पाच लाबंट हाडे असतात. 
बोटे पाच असतात. त्यापैंकी उपमध्य त पिहले, त्यात हाडे दोन असतात. इतरात त्येकी तीन असतात.  

 
कटीरवलयात जघनीय हाडे आिण ितर्क याचंा समावशे होतो. जघनीय हाडात माडंीचे 

बसण्याकरता खळगा असतो. दोनही जघनीये पोटाकडील अंगास एकमेकाला िमळालेली असून या 
जोडाच्या डा या उज या अंगानंा एकेक गवाक्ष (िखडकी) असते. ऊरु हणजे माडंी. माडंीचे हाड ते ऊर य. 
न गीचे हाड ते न गीय. या दोन हाडाचं्या साधं्याच्या पुढ या अंगाला गुडध्याची वाटी (विंटका) साधंलेली 
असते. न गीय हाडास जंघीय हाड साधंलेले असून पजंापाशी ते संमीिलत असते. टाचेत पदभकीय तीन 
रागंात सहा असतात. नेदीय २ मध्यम १ आिण दवीय ३. पदभीय हाडे चार असतात. पुढे बोटे चार असतात. 
त्यात त्येकी तीन हाडे असतात.  

 
अिप कंधीयय Suprascapula. कंधवलय Shoulder girdle. 
 
कटीर वलय Pelvic girdle. 
बाहु Arm. बाहू Forearm. ह त Hand. 
अरीय Radius. अक्षीय Ulna. करभक Carpus. 
करभ Metacarpus. गवाक्ष Obturator fenestra. 
ऊर य Femur. विंटका Patella. न गीय Tibia. जंघीय Fibula. 
पदभक Tarsus. पदभ Metatarsus. 
नेदीय (नजीकचे) Proximal.  दवीय (दूरचे) Distal. 
शवेटचे दोन श द आरंभ थानापासून जवळ िंकवा दूर अशा अथार्ने वापरावयाचे असतात. 
 

नाय.ू 
सशाच्या सागंा ावर जी नायूंची रचना असते तीच सामान्यतः सवर् तनी ाण्यात आढळते. 

शरीर उकल यानंतर पोटाकड या अंगाने िदसून येणारे नाय ूशजेारच्या आकृतीत दाखिवले आहेत ते असे 
:– 

 
१ ि काडं Digastricus १३ अंतगर्त ितयर्क् Obliquus internus
२ हानवशृगंाटीय Mylohyoideus १४ बा िनयर्क् Obliquus externus
३ उरःशृगाटंीय Sterno hyodeus १५ पुर थ सरल ऊर य Rectus anticus
४ उरःचूचुकीय Sterno mastoideus १६ उपमध्य िवपुल ऊर य Vastus medialis 
५ अंसमौलीय Basihumeralis १७ वायत (सु + आयत) Sartorius
६ अंसचूचुकीय Cleidomastiodeus १८ तनुल Gracilis
७ अिध कंधीय Deltoideus. १९ महान उपकषर्क Adductor magnus
८ ाग्वक्षीय Pectoralis major २० सािमपटल Semi membranosus
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९ ि िंपडबाहव Biceps brachi २१ समवाियक अंगुिल सारक Extemsor communis 
digitorum 

१० ितर्िंपडबाहव Triceps brachi २२ अिध–जंघीय Gastroc nemius
११ किटबाहव Latissimus २३ पुर थ न गीय Tibialis anticus
१२ सरल उदरीय Rectus  
abdominis 

२४ पदतलीय Plautaris

 २५ समवाियक अंगुिल-आकंुचक Flexor communis digitorum
 
मागे मंडूक नायूंचे िववचेन केले आहे त्याच्या अनुरोधाने याही नायूंचा िवचार करावा. 
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आ०१८·६ सशाच्या उदरीन अंगाने पािहलेले नाय.ू 
 

मांजर. 
पशूमध्ये शाकाहारी पशू आहेत त्याचे उदाहरण हणून सशाची िनवड आपण केली. आता एक 

मासंाहारी पशू पाहून घेऊ या. माजंर हा तो पशू होय. रानटी तशी गावठी माजंरेही असतात. तीच आपण 
वारंवार पाहतो. ही गावठी माजंरे शाकाहार करतात पण त्याचंी खरी आवड मासंाहाराचीच असते. 
शाकाहारी माणसाचे पाळलेले माजंर देखील संधी साधून झुरळ, िचमणी, उंदीर, अशा ाण्याचंी िशकार 
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करते. माजंरी आप या िपलाला दूर करण्यापूवीर् त्याला उंदराची िशकार दाखवते िंकवा िशकवते िंकवा 
िनदान उंदीर खायला तरी आणून देते. 

 
माजंराच्या अंगावर केस असतात. नाक व पायाचें तळव ेयावर मातर् केस नसतात. माजंराला िवरळ 

व लाबंलाबं िमशा असतात. माजंर अंधारात वावरते ते हा ते केस त्याला चाचपणीसारखे उपयोगी पडतात. 
िमशाचं्या केसाचं्या बुडाशी पशर्संवदेन चागंले असते. अंधारात माजंराच्या डो यातील तारका मो ा 
होऊन चमकतात. उजेडात त्या आकंुिचत होतात ते हा उ या िचरणीसारख्या असतात. 

 
मांजराची अंतिंरिदर्ये. 

माजंराची ासोच्छ्वासाची रीत सशाच्या सारखीच असते. माजंराच्या महाको ाचे दोन भाग 
असतात, वक्ष आिण उदर. त्याचं्यामध्ये महापटल असते. वक्षाचे डावा उजवा मधला असे भाग असतात. 
डा या उज यात फु पुसे (प मने) असतात. डा या फु पुसाचे दोन मोठे आिण एक लहान असे तीन खंड 
असतात. उज या फु पुसाचे लहानमोठे चार खंड असतात. माजंराचे रुिधरािभसरण सशाच्या सारखेच 
असते. माजंराचा कंठ का थी आिण मासं याचंा बनलेला असून त्याच्यावर डा या उज या अंगानंा दोन 
हाडाचं्या माळका असतात. त्या वरती कंुभीय हाडाला टागंले या असतात. ज्यात वणिदर्य असते ते 
कंुभीया थी होय. (आ. १८·८ व १८·९ आिण १८·१४ पहा.) 

 
माजंराच्या उदरात जठर अंतर् इत्यादी ाशनीचे अवयव असतात. उंडक आिण उप डक सशाच्या 

तुलनेने फार लहान असतात. यकृत जठराच्या पुढे आिण लीहा जठराच्या मागे महापटलास लागून 
उज या आिण डा या अंगाला असतात. माजंराचे वृ , नराचे मु क, मादीच्या अंदुकी इत्यादी जननिदर्ये व 
मूतर्ाशय, ही इंिदर्ये देखील सशाच्या उदरात असतात त्याच धरतीची असतात. 

 
माजार्रकंकाल. 

माजंराचा सागंाडा पािहला तर त्यात सशाच्या त्याच माणे माणसाच्याही सागंा ातील हाडाचं्या 
तोडीची हाडे आढळतात. एकंदर रूपात जो फरक आहे त्यावरून सागंा ातील हाडाच्या रूपातही काय 
फरक असावा, यािवषयी क पना येते. सागंा ातील करोटी, पशुर्का (फास या. बरग ा), कंधवलय, 
कटीरवलय आिण चार शाखा प च असतात. करोटीमध्ये जखडलेली हाडे असतात ती अशी : सवार्ंत मागे 
एक मौलीय, त्यापुढे दोन शीषीर्य, त्याचं्यापुढे दोन भालीय. त्याचं्यापुढे एक पुरोजंभीय, त्याचं्या शजेारी मागे 
आिण त डाकडे दोन जंभीय, त्याचं्या मागे नेतर्वािटकेत बारीकशी आ  (अ ुकोश धारण करणारी), 
त्याशजेारी अमळ मागे तालव, त्याचं्या मागे दोन कंुभीय असून त्यामागे मौलीय येते. करोटीच्या तळात 
मौलीयाच्या पुढे भधूर्न्य, कुभीयाचं्या शजेारी अपमध्य अंगाना गालफडाची हाडे कपोलीय, नाकाचे अगदी 
पातळ पापोद्र्याचे बनलेले हाड असते ते कारंड, त्याच्या खाली ढलपीवजा सीिरक, कंुभीयात सुचलपणे 
साधंलेले हानव अशी एकंदरीत पचंवीस हाडे असतात. 
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आ०१८·७ माजंराची अंतरंगे. १ मदू. २ जीभ. ३ कंठ. ४ सना. ५ फु पुस (प म ). ६ जठर. ७ यकृत. ८ 
पाचक ९, १०, ११ अरंुद आतडे. १२ उंडक. १३, १४ उंड. १५ महागुद. १६ लीहा. १७ वृ . १८ अंदुकी. 

१९ योिन ार. २० मूतर्ाशय. 
 

 
 

आ० १८·८ माजंराची करोटी. मधोमधी छेद. खालून पािहलेली. वरून पािहलेली. बाजूने पािहलेली. यात 
हनुवटीचे हाड लावलेले असून कानापासून खाली उज या कोपऱ्यात का थी दाखिवलेले आहेत ते 
ासाच्या मागार्तले आहेत. १ पुरोजंभीय. २ जंभीय. ३ आ र. ४ तालव ५ कपोलीय. ६. मूधर्न्य. ७ कंुभीय. 

८ भौलीय. ९ शीषीर्य. १० भालीय ११ नािसकेय. १२ हानव. १३ सीिरक. 
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िचतर्ात मधोमधी छेद आहे त्यात ११ च्या शजेारी कारंडा थीचा िछदर्ालु (तैतव = िततऊसारखा = 
चाळणीसारखा) पापोदर्ा आहे. त्याला अंक िदलेला नाही. 

 
मौलीयात कणर्िववर असून त्यात कानाची तीन छोटी हाडे असतात. अधोदशर्नात (मधील डा या 

िचतर्ात) उजव ेकंुभीय सबंध ठेव ूडावे उकलून दाखिवले आहे. 
 
मौलीय Occipital कंुभीय Temporal
शीषीर्य Parietal मूधर्न्य Sphenoid 
भालीय Frontal कपोलीय  Zygomatic
नािसकेय Nasal कारंड Ethmoid
पुरोजंभीय Premaxilla सीिरक Vomer
जंभीय Maxilla हानव Mandible
आ  Lacrimal िचतर्ात थमच मधोमधी छेद िदला 

आहे त्यातील नािसकेया शजेारी कारंड आहे. तालव Palatine
 

दात.  
हाडातच खोचलेले दात असतात ते असे : पुरोजंभात कातरे ३. जंभात पुढून मागे डा या उज या 

अंगानंा त्येकी सुळा १, उपदाढा ३, दाढ १. हानवात पुढून मागे त्येक बाजूस कातेर् ३, सुळा १, उपदाढा 
२, दाढ १. 

 
कातरा Incisor.सुळा Canine. उपदाढ. Premolar. दाढ Molar. 
 
माजंराच्या कशरेुमध्ये (पाठकण्यामध्ये) कशरेुका (मणके) असतात. त्या अशा : गर्ीवते ७, वक्षात 

१३, उदगत ७, ितर्कात ३ आिण पुच्छात २६. यापैंकी पुच्छातले कमी अिधक असू शकतात. उर य हे उराचे 
हाड होय. याचे ८ भाग असतात. सवार्त मागला भाग का थीचा असतो. पशुर्का (बरग ा) एकूण १३ × २ 
असतात. त्यापैंकी ९ × २ मागे कशरेुकास आिण पुढे उर यास साधंले या असतात. इतर बरग ाही एका 
टोकाशी कशरेुकासच साधंतात पण दुसऱ्या टोकाशी १० वी ११ वी १२ वी आपाप या पुढील बरगडीच्या 
टोकाशी साधंते. तेरावीचे अपमध्य टोक कोणाशीच साधंत नाही. 
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आ० १८·९ माजंराचा सागंाडा. १ करोटी. २ व ३ शृगंाटके. ४ मानेच्या कशरेुका. ५ रकंधीये. ६ 
वक्षःकशरेुका. ७ औदर कशरेुका. ८ कटीर. ९ पुच्छीय कशरेुका. १० उरःिशखा. ११ उरोमध्य. १२ 

उरःपुच्छ. 1 बाहव. 2 अक्षीय. 3 अरीय. 4 करभकीय  5 करभीय. 6 ऊर य. 7 जानव. 8 न गीय. 9 जंघेय. 
10 पदभकीय. 11 पदभीय. शवेटची  अंगुलीये. 

 
सशा माणेच माजंराचे कंधीय हाड पसरट असून त्यावरही कंगोरा असतो. या हाडाचा साधंा 

पाठकण्याशी िंकवा दुसऱ्या कोणत्याही हाडाशी झालेला नसतो, फक्त बाहूच्या हाडाशी झालेला असतो, 
अंसीय हणून एक काडंीवजा कमानदार हाड माजंराच्या सागंा ात खां ाच्या मासंातच गुंतलेले असते. 
त्याचाही साधंा कोणत्याही हाडाशी नसतो. दंडाच्या हाडास बाहब हणतात. बाहबाव ेकशरेुिनकटचे, 
नेदीय, टोक कंधीयाशी साधंते. त्याचेच दूरचे, दवीय, टोक बाहूच्या दोन हाडाशी साधंते. हा कोपरसाधंा 
होय. बाहूची दोनही हाडे लाबंट असतात. त्यातंील एकाभोवती दुसरे िफरते. हणून िफरणारे अरीय 
आिण दुसरे अक्षीय होय. या िफरतीनेच हात उताणा पालथा होतो. 

 
नेदीय Proximal. दवीय Distal. 
 
मनगटाची हाडे सात असतात. त्यातील ितहींची नेदीय रागं आिण चाराचंी दवीय रागं असते. 

मनगटास करभक असे नाव आहे. त्याच्या पुढला आिण बोटाच्या अलीकडला हात तो करभ होय. त्यात 
पाच हाडे असतात. त्यापुढे पाच बोटे असतात. त्यापैंकी आंग ात दोनच हाडे असतात, इतरात तीन तीन 
असतात. शवेटच्या काडंात नखरे बसवलेली असतात. ती वापरावयाची नसतात ते हा माजंर ती मागे 
घेऊन लपव ूशकते. 
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माजंराचे कटीरवलय सशाच्याच धरतीचे असते. त्याच्या बाहेरच्या अंगाला खळगा असतो. त्यात 
माडंीचे हाड साधंते. त्या साधं्यामागे कटीरात खळगा असतो. दोनही अंगाला गवाके्ष असतात. खरोखरी 
पशूचंी माडंी शजेारच्या उदरासरशी असून त्याचं्याच कातडीत गुरफटलेली असते. मागला पाय हणून 
हणावयाचा तो गुडघ्यापासून सुरू होतो. ससा टाच जिमनीला टेकतो, माजंर टेकत नाही. उंच उचलून 
धरते. ते पजें टेकून चालते. माडंीत एक हाड ऊर य, जंघेत दोन हाडे न गीय व जंघेय. टाचेशी हाडाचंा 
समुदाय असतो तो पदभक, त्याशी सलग पदभ आिण पदागुंले होत. पदभकात हाडे सात, पदभात पाच 
आिण बोटात बारा असतात. पिहले पदभीया थी  खुरटे असते. बाकीच्यापुंढे त्येकी एकेक बोट असते. 
बोटात तीन तीन हाडे असून पुढे नखर असते. तेही लपवण्याजोगे असते. 

 
िबडाल नाय.ू 

आता माजंराच्या नायूंची रचना कशी काय आहे ते पाहून घेऊ या. साधारणतः अशी समजूत आहे 
की, ज्यानंी शरीरावयवाच्या हालचाली होतात ते घटकावयव मासंाचे बनलेले असून मासंतंतंूची टोके 
नावनामक सूतर्ल अवयवानंी हाडातं गुंतलेले असतात. ही समजूत अंशतः खरी आहे. नावब  
मासंतंतंूच्या समुदायाला नाय ू हणतात. असे चारशचे्यापेक्षा अिधक नाय ूमाजंरामध्ये आढळतात. तथापी 
सगळे नायू दोही पक्षी हाडात गुंतलेले असतात असे नाही. एकादा एका पक्षी हाडात तर दुसऱ्या पक्षी 
दुसऱ्या अवयवात गुंतलेला असतो, िंकवा सुटा देखील असतो. मानेचे कातडे ताठ करणारा नाय ूआहे तो 
एका पक्षी हाडात तर दुसऱ्या पक्षी मानेच्या कातडीतच गुंतलेला आहे. उदर आिण वक्ष याचं्यामध्ये जो पडदा 
आहे तो एका पक्षी वक्ष तटाच्या खालच्या अि थमय सीमेत गुंतलेला असून दुसऱ्या पक्षी त्याचा नाव सुटाच 
असतो. तो मधोमध असतो. मासंतंतू मधून कडेला जातात. ते आकरसतात ते हा महापटलाचा मध्य मागे 
ओढला जातो. काही मासंतंतंूच्या संघानंा मुळी नाव नसतोच. ओठ मासंल असतात, डो याभोवती 
मासंवलय असते. त्याचं्या मासंतंतंूची गुंतवणूक वतः मासंतंतूतच असते. गुद ाराशी मागंकंकण असते 
त्याला नावबंधन नसते. ते वतःतच गुंतलेले असते. हणूनच तर ते कंकण हणावयाचे.  
 

थम कातडीचे नायू पाहून घेऊ या : (१) खादंा आिण त्याच्या आसपासचे अंग झाकणारा नायू 
आहे. त्याला कातडीचा (त्वचा) महा नायचू हणाव.े कारण त्याचे मासंतंतू कातडीत गुंतलेले असतात. 
उदरमध्यावरील नावरेषा आिण काख व खादंा यावरील आवरणे, यातून हे मासंतंतू िनघतात. याने कातडी 
हालवता येते. (२) पिरगर्ीव, मानेच्या पाठच्या मध्यरेषेतील कशरेुकास बाधंणाऱ्या नावापासून िनघून 
मासंतंतू कातडीत गुंतलेले असतात. याने मानेचे कातडे हालवता येते.  
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आ० १८ १० माजंराचे नाय,ू ङावी बाजू. 
 
आता खां ाचे नाय ूपाहू : (३) कशरेु–पिर कंधीय, वक्षीय कशरेुच्या पाठका ापासून िनघून 

कंधीय आिण जवळचा पिर पट यात गुंततो. याने कंधीया थी पाठीकडे आिण मागे ओढले जाते. पिर पट 
हणजे सूतर्ल अवगुंठन. असा पिर पट सवर् अंगावर असतो. पिर पट Fascia. (४) गैर्व कंधीय. गर्ीवा–
कशरेुकाचं्या पाठका ापासून िनघून कंधीयात गुंततो. याने कंधीया थी एकमेकाकडे ओढली जातात. 
(५) मन्यासंीय हा नाय ूमौलीय आिण त्यालगतचा मानेवरील पिर पट, यापासून अंसीया थीपयत जातो. 
याचीच चाल पुढे बाहवापयत होते. याने खां ाचे हाड वर आिण पुढे ओढले जाते. (६) मौिल कंधीय, याने 
कंधीय डोक्याकडे ओढून िफरिवले जाते. (७) कंधचतुर , गर्ीवा आिण वक्ष याचं्या कशरेुकापासून 
कंधीयापयत जातो. याने कंधीय पाठरेषेकडे ओढले जाते. (८) कशरेु कंधीय, गर्ीवचे्या पिह या दोन 
कशरेुकापासून कंधीयापयत जातो. याने कंधीय करोटीकडे ओढले जाते. (९) अंसचूचुकीय. कंुभीय 
हाडाला एक ब ड असते त्याला चूचुक हणतात. त्यापासून हा नाय ू अंसीयापयत जातो. याने डोके 
बाजूला वळिवले जाते आिण त ड खाली वळिवले जाते. (१०) किटबाहव, चौथी वक्षःकशरेुका आिण 
तेथपासून उदरीय साहवी कशरेुका यापासून बाहवकाडंापयत जातो. याने कंधीय पाठीकडे व शपेटीकडे 
ओढले जाते. (११)  पशुर्का कंधीय, हा नाय ू पिह या नऊ दहा बरग ापंासून िनघून कंधीयापयत 
जातो. याने खादंा पोटाकडे ओढला जातो. (१२) गर्ीवा कंधीय, मानेतील अखेरच्या पाच कशरेुकापंासून 
कंधीयापयत जातो. याने डोके आिण पोट याकंडे कंधीय ओढले जाते. हा नाय ूअकरा याची चाल 
अस या माणे आहे. चूचुक Mastoid process. 

 
आता वक्षः थलाचे नाय ू पाहू या : (१३) बाहुवक्षीय, हा नाय ू उराच्या हाडापासून िनघून 

बाहूतील पिर पटापयत जातो. (१४) महावक्षीय, हा नाय ूदुहेरी असतो. याचे एकाखाली एक असे दोन 
थर असतात. दोनही िमळून शवेटी बाहवावर एकाच नावात िमळतात. दोनही थर उराच्या हाडावरच उगम 
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पावतात. (१५) लघुवक्षीय, याचाही उगम उरापासून पण जरा मागे होतो. गुंतणूक बाहवातच होते. (१६) 
पुखंबाहव, उराच्या हाडाच्या मागील टोकापासून बाहवापयत जातो. या ितहींनी बाहू देहमध्याकडे येतो. 

 

 
 

आ० १८·११ माजंराचे नाय,ू उदरीन दशर्न. 
 
आता कंधीयावरील उरलेले नायू पाहू : (१७) अिध कंधीय, कंधीयावरील उंचव ापासून 

बाहवा थीच्या काडंावर जाऊन गुंततो. कोपर पोटाकडे वळिवणे हे याने साधते. (१८) पुर कंधीय, 
कंधीयाच्या इतर िठकाणाहून िनघून पुनः अिध कंधीयात िमसळून जातो. (१९) असंबाहव, अंसीय आिण 
त्याजवळील सूतर्ल रेषा यापासून हा नाय ूअक्षीय अ थीपयत जातो. हा मन्यासंीयाचा अनुबधंी आहे. बाहु 
दुमडून बाहूकडे आणणे, हा त्याचा उपयोग आहे. (२०) अिधवलभीय. कंधीयावरील उंचव ापलीकडील 
खळग्यातून िनघून हा नाय ू बाहवीयाच्या उंचव ावर जाऊन गुंततो. (२१) अववलभीय. कंधीयच्या 
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फळीवरील उंचव ाला वलभ असे नाव िदले आहे. त्याच्या अलीकडून िनघून हा नाय ू बाहवीयाच्या 
उंटव ावर गुंततो. या दोनही नायूंच्या योगाने बाहू कंधीयापासून दूर सरकून िफरिवलाही जातो. (२२) 
लघुकके्षय, कंधीयाच्या काखेकडील काठावरून िनघून बाहवाच्या नेदीय टोकाशी गुंततो. याच्या योगाने 
बाहू िफरवला जातो. (२३) अव कंधीय, हा नाय ू कंधीयाच्या उपमध्य पृ ावरून िनघून बाहवाच्या 
लहानग्या उंचव ावर जाऊन गुंततो. याने बाहू काखेकडे ओढला जातो. (२४) महाकके्षय, कंधीयाच्या 
खळगीच्या काठावरून िनघून पृ ाबाहवाबरोबर गुंततो. याने बाहू देहमध्याकडे दुमडतो व िफरतोही. (२५) 
कोरकबाहव. कंधीयाच्या साधेंखळीच्या वर िनघालेला एका कळीसारख्या सराला ‘कोरक’ असे नाव 
िदले आहे. त्यापासून िनघून हा नायू बाहवावर खां ाच्या साधं्याजवळच जाऊन गुंततो. याच्या योगाने बाहू 
देहमध्याकडे ओढला जातो. मंडूकाच्या सागंा ात ‘कोरक’ हे वतंतर् हाड आहे. ( . १५ कोरकीय) 

 

 
 

आ० १८·१२ माजंराचे नाय,ू डा या भजुाचे अपमध्य दशर्न. 
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माजंराच्या केवळ एका खां ाच्या साधं्याच्या आसमंतातले नायू पंचवीस भरले. हालचालीच्या 
दृ ीने पाहता पुढ यापेक्षा माग या पायात ते कमी असतात. वळेी माग या पायावर सवर् शरीराचा भार 
टाकून पुढ या पायाचंा उपयोग माजंर िशकारीकरता करीत असते. मागले पाय कटीराशी साधंलेले 
असतात. या साधं्याशी हालचाली बऱ्याच संभवतात. तथापी वतः कटीराचे भाग एकमेकाशी अचलपणे 
साधंलेले असतात. त्या पर परात हालचाल नाही. हणून त्या धोरणाचे नायहूी नाहीत. पुढील पायाचे 
नाय ूएकूण ५९ भरतात, तर मागील पायाचे ५१ भरतात. यािशवाय िशर, गर्ीवा, कबधं, याचें नाय ूआहेत 
आिण अंतिंरिदर्याचेंही नाय ूआहेत. सवर् िमळून संख्या पाचशचे्या वर जाते. यािशवाय अंतिंरिदर्ये मासंाची 
बनलेली असतात. त्यात नाय ूवगेवगेळे गणण्यासारखे फार करून नसतात. जीभ हे मासंल इंिदर्य आहे. 
त्यातील मासंतंतूचे संघ नायचू हटले तर ते मोजता येतात. पण जठर, आतडे, अशा इंिदर्यातही मासं 
असते. त्याची अशी गणती करता येत नाही. 

 
माजंराच्या नायूंची थलानुसार मोजणी २५ पयत वर केलीच आहे. उरलेली मोजणी अशी :— 

(िदलेले अंक हे कर्माकं समजावयाचे.) बाहूचे नायू २६ ते ३०, बाहूचे ३१ ते ४६. यापैंकी ३१ ते ३९ बाहू 
उताणा करून सािरत करणारे आहेत, तर ४० ते ४६ तो आकंुिचत आिण पालथा करणारे आहेत. ४७ ते ६९ 
नाय ूपजंाच्या हालचालींचे आहेत. माग या पायात गुडघ्यापयत ६० ते ८२ नायू आहेत. त्यानंी माडंीच्या 
आिण जंघेच्या िविवध हालचाली होतात. गुडघ्याखाली पावलापयत ८३ ते ९५ नाय ूआहेत. त्याचं्या योगाने 
पावलाच्या हालचाली होतात. पावलाच्या पाठीच्या अंगाला ९६ वा नाय आहे. त्याने बोटे ताणता येतात. 
पावलाच्या तळात ९७ ते ११० नाय ूआहेत. त्यानंी बोटाचं्या िविवध हालचाली होतात.  
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आ० १८·१३ माजंराचे नाय,ू डा या भजुाचे उपमध्य दशर्न. अंगुिल ावाचंी गुंफण. 
 
माजंराच्या मानेभोवती त्वचेत गुंतलेले मासंवलय असते ते १११ वे समजाव.े ११२ ते ११९ नायूंनी 

कान पुढे सरसावतात. १२० ते १३३ या नायूंनी कानाचं्या नानािवध हालचाली होतात. कानाच्या पड ाला 
ताण देणारे दोन नायू आहेत ते १३४ व १३५. 

 
माजंराचा डोळा हालवणारे, पाणण्या हालवणारे, आिण भवुया हालवणारे, नायू आहेत ते १३६ ते 

१४२ होत. माजंराच्या नाकात तीन नाय ूआहेत. ते १४३ ते १४५ होत. माजंराच्या त डाचे नाय ू१४६ ते 
१५३. यािशवाय १५४ ते १६६ नाय ू िशर व गर्ीवा यात आहेत. िजभेत १६७ ते १६९ नाय ूआहेत. १७० ते 
१७६ नाय ूघशात आिण १७७ ते १८४ नाय ूकंठात असतात. मानेतील कशरेुकानंा लागलेले नाय ू१९६ ते 
२०० आहेत. वक्ष व उदर यातील कशरेुकानंा लागलेले नायू २०१ ते २२० पयत आहेत. २२२ वा नायू 
महापटल हा वक्ष व उदर याचंी िवभागणी करतो. २२३ ते २३८ नाय ूकशरेुकाचं्या उदराकडील अंगाला 
असतात. यात पुच्छ–चालकाचंा समावशे आहे. २३९ ते २४३ नाय ू पुरुषजननिदर्यात असतात. ी-
जननिदर्यात ते २४४ ते २४७ च असतात. 
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आ० १८·१४ माजंराचा कंठ उदरीन दशर्न, अगर्भागी गळढापण आिण तळात तीन सनेच्या क ा. 
दोनही बाजूस शृगंाटके. 

 
महापटल नाय ू एकच आहे. कणर्संयोजक नायू दोनही कानानंा जोडणारा असा एकच आहे. 

इतराचंी डावी उजवी अशी जोडी असते. 
 

मांजराचे नाय ू
(1) Cutaneus maximus महान त्वाच.
(2) Platysma लघु त्वाच. पिरगर्ीव.
(3) Spinotrapezius कशरेुपिर कंधीय.

 = Trapezeus inferior अध थ पिर कंधीय.
(4) Acrominotrapezius गैर्व– कंधीय.

 = Trapezenus superior उपिर कंधीय.
(5) Clavotrapezius मन्यासंीय.
(6) Occipitoscapularis मौिल– कंधीय.
(7) Rhomboideus कंधचतुर .
(8) Lavator scapulae ventralis कशरेु कंधीय.
(9) Clidomastoideus अंसचूचुकीय.

(10) Latissimus dorsi किटबाहव.
(11) Serratus anterior पुर कर्क .

 = Serratus magnus महान कर्कच.
(12) Lavator scapulae कंध–उद्कषर्क.
(13) Pecto antibrachialis बाहु–वक्षीय.
(14) Pectroralis major महान ाग् वक्षीय.
(15) Pectoralis minor लघु ाग् वक्षीय.
(16) Xiphihumeralis पुखंबाहव. उर यागर्बाहव.
(17) Spinodeltoideus अिध– कंधीय.
(18) Acromiodeltoideus पिर कंधाधीय.
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(19) Clavobrachialis अंसबाहव.
(20) Supraspinatus अिधवलभीय.
(21) Infraspinatus अववलभीय.
(22) Teres minor लघु कके्षय.
(23) Subscapularis अव कंधीय.
(24) Teres major महा कके्षय.
(25) Coracobrachialis कोरकबाहव.
(26) Epitroclearis (किटबाहवापासून कोपरापयत) अिधचकर्ीया

(पजंा उताणा करतो) 
(27) Biceps brachii बाहव ि िंपड.
(28) Brachialis बाहवीय
(29) Triceps brachii बाहव-ितर्िंपड
(30) Anchonaeus कूपर्रीय.
(31) Brachioradialis बाहव अरीियक.
(32) Extensor carpi radialis longus दीघर् अरीियक करभ सारक. 
(33) Extensor carpi radialis brevis ऱ्ह व अरीियक करभ सारक. 
(34) Extensor digitorum communis समाियक अंगुिल सारक.
(35) Extensor digitorum lateralis अपमध्य अंगुिल सारक.
(36) Extensor carpi ulnaris अक्षीय करभ सारक.
(37) Extensor indicis proprius तजर्नी सारक.
(38) Supinator (कोपरसाधं्यापासून अरीयाच्या पृ ीन अंगावर) 

उ ानक. [उ ानक = उताणा करणारा.] (उताणा 
करणारा) 

(39) Extensor pollicis brevis ऱ्ह व अंगुिल सारक.
(40) Pronator teres (उपमध्य अंगास बाहवारीय) पयार्सक (पालथा

करणारा) [पयार्सक  = पालथा करणारा.] 
(41) Flexor carpi radialis अरीय करभाकंुचक
(42) Palmaris longus दीघर् ह तीय.
(43) Flexor carpi ulnaris अक्षीय करभाकंुचक.
(44) Flexor digitorum sublimis अगूढ अंगु याकंुचक.
(45) Flexor digitorum profundus गूढ अंगुलीयाकंुचक.
(46) Pronator quadrates (उपमध्य अंगास अरीयाक्षीय) चतुर  पयार्सक.
(47) Abductor pollicis brevis ऱ्ह व अंगु -अपसारक. [अपसारक = मध्यपातळीपासून दूर 

करणारा.]
(48) Flexor pollicis brevis ऱ्ह व अंगु -आकंुचक.
(49)  Flexor sublimis accesorius गौण अगढू आकंुचक.
(50) Abductor digiti quinti किनि का-अपसारक.
(51) Lumbricales लूिमक.
(52) Adductor pollicis अंगु –उपसारक.
(53) Adductor indicis तजर्नी–उपसारक.
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(54) Adductor opponeus digitiquinti किनि का– तीप–उपसारक 
(55) Flexores breves profundi digiti ऱ्ह वगढू अंगुिल–आकंुचक 
(56) Flexore brevis digiti secondi ि तीयागुंिल–आकंुचक.
(57) Abductor digiti secondi ि तीयागुंिल–अपसारक.
(58) Flexor brevis digiti quinti ऱ्ह व किनि का–आकंुचक. 
(59) Inter-metacarpales करभीयान्तरीय.
(60) Tensor fasciae latae ऊरुपिर पटीय.
(61) Biceps femoris ऊरुि िंपड.
(62) Tenuissiumus (Abductor cruris) ऊरु–अपसारक.
(63) Caudofemoralis पुच्छ–ऊर य.
(64) Gluteus maximus महान िनतंबीय.
(65) Sartorius सु–आयत.
(66) Gluteus medius मध्यम िनतंबीय.
(67) Piriformis लकारीय.
(68) Gemellus superior अनुगवाक्षीय.
(69) Gluteus minimus लघुिनतंबीय.
(70) Obturator internus (शशकंकाल पहा) अंतगर्त गवाक्षीय.
(71) Gemellus inferior अधरगवाक्षीय.
(72) Gracilis तनुल.
(73) Semitendinosus (सािमकंडर) कंडरोपम.
(74) Semimembranosus (सािमपटल) पटलोपम.
(75) Adductor femoris ऊर य–उपसारक.
(76) Quadratus femoris ऊर य–चतुर .
(77) Obturator externus बा गवाक्षीय.
(78) Adductor longus दीघर् उपसारक.
(79) Pectineus गु ोर य.
(80) Illiopsoas जधनक ूर य.
(81) Capsularis (जघनीयावरून ऊर य–

पृ ीनागंापयत) 
कोशीय (माडंी िफरवणारा) 

(82) Qudratus femoris ऊर य चतुि पंड.
(83) Gastrocnemius अिधजंघेय.
(84) Plantaris (83 ला जोडून) पदीय.
(85) Flexor digitorum brevis ऱ्ह व अंगुिल–आकंुचक.
(86) Soleus (83 ला जोडून) उपजंघेय.
(87) Popliteus (गुडघ्यामागे) जानव (जानुपृ ीन)
(88) Flexor hallucis longus दीघर् अंगु –आकंुचक
(89) Flexor digitorum longus दीघर् अंगुिल–आकंुचक.
(90) Tibialis posterior प न गीय.
(91) Peroneus longus दीघर् पयार्जंघीय.
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(92) Peroneus brevis ऱ्ह व पयार्जंघीय.
(93) Perneus digiti quinti पजार्जंघीय किनि कीय.
(94) Extensor digitorum longus दीघर् अंगुिल– सारक.
(95) Tibialis anterior पुर थ न गीय.
(96) Extensor digitorum brevis ऱ्ह व अंगुिल सारक.
(97) Calcaneometatarsalis पाि णर्पदभीय.
(98) Quadratus plantaris पदतल-चतुर .
(99) Lumbricales लूिमक

(100) Adductor indicis तजर्नी-उपसारक.
(101) Adductor medius digiti मध्यम किनि का-आकंुचक. 
(102) Adductor opponens digiti quinti किनि क– तीप-उपसारक. 

  
(103) [डा या उज या पातळीपासून दूर नेणारा.] Abductor 

medius digiti secondi 
दीघर् ि तीयागुंिल-उपसारक. 

(104) Abductor longus digiti secondi दीघर् ि तीयागुंिल-अपसारक 
(105) Abductor brevis digiti secondi ऱ्ह व ि तीयागुंिल -अपसारक. 
(106) Adductor longus digiti secondi दीघर् किनि का-उपसारक. 
(107) Interosei of third and forth digits ि तीया तृतीय अ थ्यंतरीय. 
(108) Flexor brevis digiti quinti ऱ्ह व किनि का-आकंुचक. 
(109) Adductor longus digiti quinti दीघर् किनि का-उपसारक. 
(110) Seaphocuneiformis नौिनभकीलाभीय.
(111) Sphinetor colli profundus गूढगर्ीवा–कंकण.
(112) Frontoauricularis भालकणीर्य.
(113) Zygomaticus major महाकपोलीय.
(114) Submentalis अवहानव.
(115) Rotator auris कणर्पिरवतर्क.
(116) Adductor auris superior ऊध्वर् कणर्-उपसारक.
(117) Adductor auris inferior अधर कणर्-उपसारक.
(118) Adductor auris medius मध्यम कणर् उपसारक.
(119) Frontoscutularis भालकंकटकीय.
(120) Helicis वलयीन.
(121) Antitragicus िततंुगरीय.
(122) Tragicus medialis उपमध्य तंुगरीय.
(123) Tragicus lateralis अपमध्य तंुगरीय.
(124) Depressor conchae शखंक अवकषर्क.
(125) Auricularis externus बा कणीर्य.
(126) Levator auris longus caudalis कणर्–उत्कषर्क.
(127) Auricularis superior ऊध्वर् कणीर्य.
(128) Intemedius scutulorum कणर्संयोजक.
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(129) Transversus auriculae आडवा (अ ) कणीर्य.
(130) Lavator auris longus cranialis दीघर् करोिट कणीर्य.
(131) Abductor auris longus दीघर् कणीर्य अपसारक.
(132) Abductor auris brevis ऱ्ह व कणीर्य अपसारक.
(133) Conchaeus externus बा कंुभीय.
(134) Tensor tympani पटह-तानक.
(135) Stapedius पद थलीय.
(136) Corrugator supercilli medialis उपमध्य भूजंक.
(137) Corrugator sspercilli lateralis भूजंक.
(138) Orbicularis oculi अिक्षकंकण
(139) Lavator palpebrae superioris ऊध्वर् प मोत्कषर्क.
(140) Recti oculi (ऊध्वर्, अधर, उपमध्य, अपमध्य,) अिक्षगोलीय

सरल. 
(141) Obliqui oculi (ऊवर् आिण अधर; एकेक) अिक्षगोलीयितर ीन.
(142) [ ितकषर्क = मागे ओढणारा.] Retractor oculi (अिक्षगोलामागे) अिक्षगोल ितकषर्क. 
(143) Epicranius अिपकरोटीय.
(144) Lavator labii superiorioris alaeque nasi ऊध्वर् ओ –नासापुट–उत्कषर्क. 
(145) Myrtiformis तंुडनासािव फारक.
(146) Zygomaticus minor छोटा (लघु) कपोलीय.
(147) Lavator labii superioris proprius केवल ऊध्व –उत्कषर्क.
(148) Lavator anguli oris तंुडकोनोत्कषर्क.
(149) Buccinator कपोलीय.
(150) Mustachier मृशीय.
(151) Qudratus labii inferioris अधराकषर्क.
(152) Orbicularis oris तंुडकंकण.
(153) Transversus menti िचबुकीय अ (आडवा).
(154) Sternomastoideus उर य–चूचुकीय.
(155) Sternohyoideus उर य–शृगंाटीय.
(156) Sternothyreoideus उर य–घंिटकीय.
157) Stylohyoideus िंकजल–शृगंाटीय.

(158) Digastricus ि काडं.
(159) Mylohyoideus हानव–शृगंाटीय.
(160) Geniohyoideus िचबुक शृगंाटीय. (िचबुक = हनुमध्य.) 
(161) Jugulohyoideus जातर्व–शृगंाटीय.
(162) Ceratohyoideus शृगंाटीय (शृगंाटशृगंीय).
(163) Masseter दािंशक.
(164) Temporalis कंुभीय.
(165) Pterygoideus lateralis अपमध्य चवर्िणक.
(166) Pterygoideus medialis उपमध्य चवर्िणक.
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(167) Styloglossus िंकजलिजि हक.
(168) Genioglossus िचबुकिजि हक.
(169) Hyoglossus शृगंाट–िजि हक.
(170) Tensor veli paletini तालुतानक.
(171) Lavator palatine तालूत्कषर्क.
(172) Glossopharyngeus िज हा–गर्सीय.
(173) Constrictor pharyngis inferior अधर गर्स–समाकंुचक.
(174) Constrictor pharyngis medius मध्यम गर्स–समाकंुचक.
(175) Stylopharyngeus िंकजल–गर्सीव.
(176) Constrictor pharyngis superior ऊध्वर् गर्ससमाकंुचक.
(177) Thyrohyoideus घंिटक–शृगंाटीय.
(178) Cricothyreoideu कृकघंिटकीय.
(179) Cricoarytenoideus कृक–उ ुंगकीय.
(180) Arytenoideus transverses अ ड उ ुंगकीय.
(181) Giossoepiglotticus िज हागलच्छदीय.
(182) Hyoepiglotticus शृगंाटगलच्छदीय.
(183) Thyreoarytenoideus घंिटक–उ ुंगकीय.
(184) Cricoarytenoideus lateralis अपमध्य कृक–उ ुंगकीय.
(185) Scalenus कशरेुपशुर्कीय.
(186) Transversus costarum आडवा (अ ड) पशुर्कीय.
(187) Serratus posterior superior ऊध्वर् प कर्कच.
(188) Serratus posterior inferior अधर प कर्कच.
(189) Obliquus externus abdominis बा ितर ीन औदर
(190) Obliquus internus abdominis अंतगर्त ितर ीन औदर.
(191) Transversus abdominis आडवा (अ ) उदरीय.
(192) Rectus abdominis सरलऔदर.
(193) Intercostalis externi बा पशुर्कातंरीय.
(194) Intercostalis interni अंतगर्त पशुर्कातंरीय.
(195) Transversusu thoracis अ ड (आडवा) वक्षीय.
(196) Longus capitis लंबुष करोटीय
(197) Longus colli लंबुष गैर्व.
(198) Rectus capitis anterior mino पुर थ लघु सरल करोटीय
(199) Obliquus capitil superiors ऊध्वर् ितर ीन करोटीय.
(200) Rectus capitis lateralis अपमध्य सरल करोटीय.
(201) Longissimus dorsi लंबुष पृ ेय.
(202) Extensor caudae lateralis अपमध्य पुच्छ सारक
(203) Iliocostalis जघन–पशुर्कीय.
(204) Splenius बा मन्यामौलीय.
(205) Longissimus capitis लंबुष करोटीय.
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(206) Spinalis dorsi पृ ा–कंटकीय.
(207) Biventer cervicis अंतगर्त उपमध्य मन्यामौलीय. 
(208) Complexus अंतगर्त अपमध्य मन्यामौलीय. 
(209) Longus atlantis दीघर् पृ ेय.
(210) Multifidus spini कशरेु–बहुशाखेय.
(211) Extensor caudae medilis उपमध्य पुच्छ सारक.
(212) Semispinalis cervicis (colli) उपकंटकीय.
(213) Interspinales कंटकातंरीय.
(214) Intertransversarii (आड या सरामधील) अ ड सरातंरीय.
(215) Rotatores पिरवतर्क.
(216) Rectus capitis posterior major मोठा (महान) सरल प मौलीय. 
(217) Obliquus capitis superior ऊध्वर् ितर ीन मौलीय.
(218) Obliquus capitis inferior अधर ितर ीन मौलीय.
(219) Rectus capitis posterior medius प लघु सरल मौलीय.
(220) Rectus capitis posterior minor प लघु सरल मौलीय.
(221) Lavator costarum पशुर्कोत्कषर्क.
(222) Diaphragm महापटल.
(223) Psoas minor छोटा क ूरवीय.
(224) Quadratus lumborum किटचतुर .
(225) Iliocaudalis जघनपुच्छीय.
(226) Lavator ani गुदो वतर्क. गुदोत्कषर्क.
(227) Abductor caudae medius उपमध्य पुच्छ–अपसारक.
(228) Flexor caudae longus दीघर् पुच्छ–आकंुचक.
(229) Flexor caudae brevis ऱ्ह व पुच्छ–आकंुचक.
(230) Abductor caudae lateralis अपमध्य पुच्छ–अपसारक.
(231) Extensor caudae lateralis अपमध्य पुच्छ– सारक.
(232) Extensor caudae medialis उपमध्य पुच्छ– सारक.
(233) Sphincter ani externus बा गुदकंकण.
(234) Sphincter ani internus अंतगर्त गुदकंकण.
(235) Ischiocavernosus ककंुदर कुिषतीय.
(236) Transversus perinea आडवा (अ ड) पिरगुदीय. 
(237) Caudorectalis महागुद–पुच्छीय.
(238) Caudoanalis गुदपुच्छीय.
(239) Lavator scrota वृषणोत्कषर्क.
(240) Rectocavernosus महागुदकुिषतीय.
(241) Coudocavernosus पुच्छकुिषतीय.
(242) Bulbocavernosus कंदकुिषतीय.
(243) Sphincter urethrae membrance मेहनीपटलकंकण.
(244) Lavator vulvae योिन-उत्कषर्क.
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(245) Coustrictor vestibule िव पकाकंुचक.
(246) Coudovaginalis योिनपुच्छीय.
(247) Urethralis मेहनीय.

 
[येथे गणलेले पु कळसे नाय ू िचतर्ात दाखिवले नाहीत. तथािप त्याचंी थले सािंगतली आहेत. 

त्यक्षावरून ओळख करून घेत याने त्याचंी िकर्या समजू शकेल. मंडूक व ससा याचं्या नायूंशी तुलना 
करणे उपयोगी आहे.] 

 
पशंूमधील सा य व भेद 

माजंर घ्या िंकवा ससा घ्या त्याचं्या नायुरचनेत मोठा फरक िदसत नाही. पशू आिण पक्षी याचं्या 
रचनेत फरक बराच आहे. पशू आिण मानव याचं्यात फरक िततका नाही. पशूपैकी ससा िंकवा माजंर यात 
आिण मानवात फरक आहे तो गाय, घोडा आिण मानव यात या फरकापेक्षा कमी आहे. ससा आिण घोडा 
याचं्या सागंा ात फरक िवशषे आहे. घो ाला बोटे अनेक नाहीत, एक आहे. गाईची ि थती तशीच आहे. 
ितला बोटे एकऐवजी दोन आहेत; आणखी दोन आहेत पण नावालाच. ती िनरुपयोगी आहेत. त्यानंा 
चालण्याचे काम नाही. नाय ूचलनाकरता पािहजे असतात. येथे चलनच नाही. गायी हशी, यानंा रवथंी 
पशू हणतात. त्याचं्या जठरात अनेक कोठे असतात. एकात अ  थम थूल वरूपात जाते. त्यातून परत 
त डात येते. मग बारीक केले जाते. या िकर्येस रोमंथ (रवथ) हणतात. पुनः िगळ यावर ते मातर् वगे या 
को ात जाते. पिहले दोन कोठे नुसत्या संगर्हाचे असतात. ितसराही असाच, चवथा मातर् पचन करणारा 
असतो. त्यात पाचकरस वतात. उंटाच्या पिह या दुसऱ्या को ाला आणखी पाणको ा असतात. त्यात 
पाणी साठू शकते. या को ा उघडण्या-िमटण्याकरता मासंकंकणे असतात. 

 

 
 

आ० १८·१५ तनी ाण्याचें पाय. माणूस, माजंर, घोडा व गाय. 
 

 
 

आ० १८·१६ रवथंी जठर. अ मागर् बाणदिर्शत. 
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तनी ाण्याचा मदू 

सशाचा मदू पािहला तर त्यात बेडूक िंकवा सरडा, यात आढळणारे सवर् भाग िदसतात. त्याच्या 
एकंदर आकारात मोठेपणा असतो पण तो सवर् भागाचा सारखा नसतो. सरडा व बेडूक याचें अवघर्ाणखंड 
ठळक असतात िततके सशाचे नसतात. सरडा-बेडकाचे मि तक िकरकोळ असते. त्याहून सशाचे ठळक 
असते. पण सशाचे म तक त्याहीपेक्षा ठळक असते. तरीसु ा त्या दोहोत चागंली फट असते. घो ावर 
वार बसावा तसा मि तक िंपड म तुकावर बसलेला िदसतो. आता माजंराचा मदू पािहला तर त्यामध्ये 
अवघर्ाणिंपड अमळ मोठा तरीसु ा म तकाखाली बहुतेक दडलेला असतो. पाठीमागे म तक मि तकास 
खेटून असते. मि तकाचा गोळा ठळक तर म तकाचा त्याहून ठळक असतो. सशाच्या म तकापेक्षा माजंराचे 
म तक जा त उंच–सखल असते. त्यावर प  व या िदसतात. 

 

 
 

आ० १८·१७ सशाचा मदू. अव अवघर्ाण. म म तक. 
इ मि तक. उ. म तुक. 

 

 
 

आ० १८·१८ माजंराचा मदू. अव अवघर्ाण.  
म म तक. इ मि तक. उ. मि तक. 

 
———— 
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वगर्वार सूची 
 

ािणसृ ी या पु तकातील ािणनामे 
 

कीटकेतर अकशेरुक ाणी 
 

Ammonite शािलगर्ाम 
Amoeba अंभ पद 
Amphioxus मत् यक प 
Balanoglossus वालूकावधेी 
Beef tape worm गोप कृमी 
Bivalve molluse ि दल कालव िंशप   
Brittle star तनुतारा 
Centipede गोम कीटक 
Chiton कायतन, अ ायन, अ खंड 
Common roundworm सामान्य वाटोळा जंत 
Conch कंबु. शखं 
Coral वाल 
Cowary कवडी 
Crab खेकडा 
Crenoid जलबिर्हण 
Outtle fish माखली 
Cyclostome चतर्तंुड 
Cyclops एकाक्ष 
Dog tapeworm ानप कृमी 
Earthworm गंडुपद 
Euglena युगलीन 
Filaria bancrofti ह ीपाय-जंत 
Grain mite धान्य िंकपद 
Guineaworm नारू 
Hook worm आकडी जंत 
Hydra हयदर 
Jelly fish जलछतर् 
Kingcrab राजकुलीर 
Lamprey लां े 
Leech जळू 
Lepas लेपास 
Liver fluke बदामी जंत 
Lobster शवेंड 
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Malarial parasite शीतज्वरकारी गर्ासक ाणू 
Marine crabs सागरी खेकडे 
Millipede वाणी. पैसा 
Mite िंकपद. कीिटक. 
Octopus अ भजु 
Oysterिंशप 
Paramesium पदुक 
Pearly nautilus नाट 
Pig tapeworm वराहप कृमी 
Pin worm सूिचजंत. सुईजंत 
Prawn िंझगा 
Rat tapeworm लहाना (मूषक) प ी जंत. 
Scabies खरूज 
Scorpion िंवचू 
Sea anemone समूदर्फूल 
Sea cucumber समुदर्काकडी 
Sea squirt समुदर्किपत्थ 
Sea urchin समुदर् कंदुक 
Sepia माखली 
Shell fish कालव 
Shrimp िं प. पानिंझगा 
Snail गोगलगाय  
Spider कोळी 
Sponge पंज 
Star fish समुदर्तारा 
Tapeworm प ीजंत 
Threadworm सूतर्जंत 
Tick गोचीड 
Trichina spiralis वळीव जंत 
Trypanosoma evansi सूराकर तरंग ाणू 
Trypanosoma gambiense िनदर्ाकर तरंग ाणू 
Volvox globator वालावल 
Whipworm चाबकूजंत 

कीटक 
Anar butterfly अनारगुला. सुरसा. सुरा. 
Angoumis grain moth अंगौमी धानपतंग 
Ant मंुगी 
Ant lion मंुगीमार. मोरकीटक 
Aphid मावा. मेकाडा. 
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Army  worm सैन्यकीटक 
Bed bug ढेकूण 
Beetle भुगंोरा 
Betel vine bug िटबा 
Bird peat fly पक्षीमाशी 
Blastophaga, Figwasp. गंधोली 
Blister beetle िव फोट भुगंोरा. िंहगा 
Blow fly बाटली माशी. 
Bot fly जठरवधेीमाशी 
Brinjal borer वृतंाक-वधेक 
Brinjal leaf roller वृतंाकपणर्पिरवालक 
Carpenter bee भुगंा 
Castor capsule borer एरंड फलवधेी 
Castor semilooper एरंड वलेाटंी 
Citrus white fly जंबीर पाढंरी माशी 
Cicada िदनिकरा 
Cochineal कोिचनील 
Cockroach झुरळ 
Copper bottle बाटली माशी 
Cotton jassid कापूस तुडतुडा. 
Cotton leaf roller नसराळ कीटक 
Cotton thrips करळ कीटक 
Cricket रातिकडा 
Crysopa कर्ायसोपा 
Cut worm कंृतक कीटक 
Diamond-back moth िहरापाठी पतंग 
Domestic fly घरमाशी 
Dragon fly चतुर 
Drosophila fruit fly फळखाऊ माशी 
Dusky cotton fly भरुका ढेकूण 
Epilachna beetle िठपक्या भुगंोरा 
Eri moth एरी पतंग 
Figmoth अंकुर पतंग 
Figwasp गंगोली 
Firefly beetle काजवा 
Flat grain beetle चपटा धान्यभुगंोरा. 
Flea िपसू 
Flea beetle उड ा भुगंोरा 
Fringe winged insect करळकीटक 
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Fruit fly फळखाऊ माशी 
Fruit sucking moth फलशोषक पतंग 
Giant waterbug राक्षसी पाणढेकूण 
Glossina sp. टेनशी 
Gnat मशक 
Gram pod borer चणकवेधी 
Granary weevil टोकाभुगंोरा 
Grass hopper नाकतोडा 
Green bottle बाटलीमाशी 
Greenlac wing = Crysopa 
Hairy caterpillar शणसुरवंट 
Honey bee मधमाशी 
Horsefly गोमशी 
House criket गावठी रातिकडा 
Indian meal moth बाटली पतंग 
Jassid तुडतुडा 
Jowar stem borer ज्वारकाडंवधेी 
Jowar stem fly खोडखाऊ माशी 
Katra कातर्ा 
Khapra beetle खपरा भुगंोरा 
Lac insect लाक्षा कीटक 
Lady bird beetle िचतर्ागं भुगंोरा 
Leaf eating caterpillar कुसुंभ पानखाऊ अळी 
Leaf hopper पानखाऊ ढेकूण. 
Leaf insect पानिकडा 
Leaf miner पानपोखरा 
Lemon butterfly जंबीर पतंगम 
Lesser grain borer छोटा धानावधेक 
Locust टोळ 
Longheaded flour beetle लाबंडोक िप ा भुगंोरा 
Louse ऊ. यकूा. 
Leucerne leafeating caterpillar लुसनर् पानखाऊ कीटक 
Mango jassid आंबा तुडतुडा. 
Mango stem borer िभरूड 
Mayfly पावसाळी चतुर. 
Mealy bug िप ा ढेकूण. 
Milkweed butterfly रिव पतंगम 
Mole cricket िढगारी रातिकडा. 
Mosquito डास 
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Mulberry moth मलबेरी (तूती) पतंग 
Mustard sawfly मोहरी करवत कीटक 
Paddy blue beetle िनळा भात-भुगंोरा  
Paddy gallfly काने 
Paddyjassid भात तुडतुडा 
Paddy leaf roller भातगुंडाळी कीटक 
Paddy stemborer भातखोड वधेक 
Painted bug सारंग ढेकूण 
Pink boll worm गुलाबी ब ड कीटक 
Pink stemborer गुलाबी खोळवधेक 
Plant bug झाड ढेकूण 
Plume moth वालतूरवधेी पतंग 
Podsucking bug शगचूष ढेकूण 
Potato tuber moth बटाटा पतंग 
Pulse beetle धनुभगुोरा 
Preying mantis उंट कीटक 
Pumpkin beetle भोपळ भुगंोरा 
Pyrilla पायिर ा 
Red cotton bug ताबंडा ढकूण 
Red palm weevil ताबंडा भुगंोरा 
Rhino beetle ग ा भुगंोरा 
Rice caseworm सुरळ कीटक 
Rice earhead bug ल बी ढेकूण 
Rice hispa करपा भुगंोरा 
Rice moth तादूंळ पतंग 
Rice skipper नळी पतंगम 
Rice weevil स डा 
Rust red flour beetle ताबेंर भुगंोरा 
Sacrophaga sp. मासंाद माशी 
Sandfly वाळूमाशी 
Sawtoothed grain beetle करवत्या धान्य भुगंोरा 
Screw worm वळसूतर्वेधी 
Sheep nasal fly अजावधेी माशी. 
Shoot and bark borer माकंोळी. 
Silkworm रेशीम पतंग 
Silver fish कसर 
Solitary wasp कंुभारीण 
Sphinx moth राक्षसी पतंग 
Spotted boll worm िठपके ब ड अळी 
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Stable fly गोठामाशी 
Stick insect काडीकीटक 
Sugarcane stem borer ऊसखोडवेधी 
Sugarcane topshoot borer ऊस अगर्वेधी 
Swarming Caterpillar झुंडीकीटक 
Sweet potato leafeating caterpillar रताळपान कीटक 
Sweet potato weevil रताळस डा भुगंोरा 
Tabanus रानमाशी 
Termite वाळवी 
Tobaco leafeating caterpillar तंबाखू पानखाऊ अळी 
Tolaco stemborer तंबाखू खोडवेधी  
Tsetse टेतसी माशी 
Turpod bug कडधण ढेकूण 
Turpod caterpillar वालतूरवधेी 
Tusser टसर रेशीम कीटक 
Warble fly चमर्वधेी माशी 
Wasp गंधोली 
Water boatsman नावाडी 
Water bug 
Water scorpion 
White ant वाळवी 
Wingless grass hopper िबनपंखी गवती टण्णू 

मत् य 
Angel fish देवदूत 
Angler fish पताक मत् य  
Anguilla sp. अिहर 
Archer fish धनुधर्र 
Bat fish वाघुळमासा 
Black pomfret हलवा 
Blenny लेनी 
Bombay duck गटगटी 
Carp कापर् 
Cat fish िमशाळ मासा 
Cod fish कॉडमासा 
Common Indian shark मुशी 
Conger eel परदेशी ईल 
Davil ray िंशगाड रे 
Deepsea angler भालदीप 
Dog fish ानमत् य 
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Dwarf gaurami गौरामी 
Eel वाबं 
Electric ray िवजेरी मासा 
Flying fish पंखीमासा, उडारमासा 
Gambusia गंबजूी 
Gaint herrin िहत्सा 
Glass fish काचमासा 
Gold fish सोनमासा 
Halibot  हलीबत 
Hammar head shark हातोडी मासा 
Herring हेिंरग 
Indian mackerel बागंडा 
Indian salmon रावस 
Jew fish घोल 
Labyrinth fish गुंफामत् य 
Lungfish फु पुस मत् य 
Mahseer मशीर. राऊ 
Macronas armatus िंशगटा 
Mullet बोय 
Ocean sunfish गोलमासा 
Paradise fish नंदनमासा 
Pipe fish नळी मासा 
Piranha िपराना 
Poison fish िवषारी मासा 
Porcupine fish साळूमासा 
Remora रेमोरा 
River wolf नदीवृक 
Rohita रोिहत 
Salmon सालमन 
Sardin सिर्डन, तारली, पेडवा 
Saw fish नाळी, बीण, करवती मासा 
Seahorse घोडमासा 
Seer fish सुरमाई 
Shark शाकर्  
Sharpnosed shark नाकचोच मासा 
Siamese fighter सयामवीर 
Silver pomfret रुपेरी पापलेट 
Sole fish हेपती. िशवरा 
Sturgeon टजर्न 
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Tarpon टारपन 
Walking gobi िचख या मासा 
Wels िबडाल 
Whip ray चाबकू रे 
While pomfret करडा पापलेट 
Zebra झी ा मासा 

कत् य आिण सपर्ट 
Adder ॲडर 
Alligator ॲिलगेटर 
Banded krait प ेरी मण्यार 
Boa constrictor अजगर 
Cicilian िसिसिलअन 
Chameleon रंगीत सरडा 
Cobra नाग 
Crocodile नकर् 
C. palustris सुसर, मगर 
Coral snake पोवळा साप 
Eryx johnii 
Flying lizard पखंवाला सरड 
Fresh water tortoise कमठ 
Frog बेडूक 
Garden lizard शतेसरडा 
Gharial घडीयाल 
Green turtle िहरवा कूमर् 
Green vipor िहरवा मंडली 
Horned lizard िंशगाड सरड 
John's earth snake दुत डा 
King cobra नागराज 
Krait रािजल. मण्यार 
Land tortoise भिूमकूमर् 
Looth लूथ 
Lycodon sp. कवडा साप 
Mamba माबंा 
Monitor घोरपड 
Newt न्यटू 
Nonpoisonous snake िनिर्वष सपर् 
Poison lizard िवषारी सरड 
Poisonous snake सिवष सपर् 
Python molurus अजगर 
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Rana frog राणाबेडूक 
Rattle snake खुळखुळा साप 
Russel's earth snake काडंोर 
Russels vipor घोणस 
Sawscaled vipor फुरसा 
Sea snake समुदर्साप 
Siren िसरेन 
Toad भेक 
Tortoise कासव 
Tree Frog वृक्षाचं बेडूक 
Turtle कूमर् 
Vipor मंडली सपर् 
Wall lizard पाल 
Water snake िवरोळा 
Whip snake नानेटी 
Zamenis sp. धामण 
Extinct reptiles 
पिक्षवगीर्करण  
नायुनामे– 

मंडूकाची 
सशाची 
माजंराची 

–पक्षी व पशू याचंी जातवारीने वणर्ने दुसऱ्या भागात येतील. 
–तशीच त्या भागाच्या अखरीस सामान्य श दसूचीही येईल. 
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ािणसृ ी भाग १ 
 

पुरवणी व शु ी 
 

प.ृ १ ाशन. िनरशन या श दातला मूळ श द अशन तोच ाशन या श दातही आहे. अशनाकरता नळी
ती अशनी, असा श द योग होऊ शकतो. पण अशिन =  उ का असाही अथर् आहे. तो मनात येऊ 
नये हणून ाशन हा श द घेतला. वानस हा श द वन  या वैिदक श दावरून घेतला आहे. 

प.ृ ५ मृदुकायकवची याचा संके्षप पािहजे तर मृदुक असा करावा.
प.ृ ७ शषे यासंबधंी खुलासा करण १२ मध्ये आहे.
प.ृ ८ िपच्छी. पु कळ वळेा पक्षी हा श द याच अथीर् वापरला जातो. असे होणे अपिरहायर् आहे. इंगर्जीत

Animal हा श द ाणी या अथीर् असून पशू या अथीर्ही वापरला जातो, तसेच हे आहे. 
प.ृ ८ िंपड हणजे गोळा. वणयोग्य कषर् पावलेला िंपड तो िंपड होय.
प.ृ ९ गातर् या श दाचा अथर् सामान्य भाषेत अंग िंकवा अवयव असा आहे. येथे त्याचा अथर् िविश

पेिशकारचनेच्या दृ ीने अंग असा आहे. अणु-रेणू या श दाचं्या जुन्या अथार्ला काही वळण देऊन 
आपण ह ी वापरतो तसेच हेही समजाव.े 

प.ृ १० अिप तराची याख्या करण १ मध्ये आहे.
प.ृ १३ चैतनपेिशका या अथीर् िचि का असा श द वापरता येण्याजोगा आहे.
प.ृ २३ मेद तेल तूप अशा दर् यास ओषट हणतात. ही सामान्य भाषा झाली. तेलतूप या श दातही बरीच

संिदग्धता आहे. रसायनदृ ा राकेल हे गिळताचं्या तेलापेक्षा बरेच वगेळे आहे तरी त्याला 
िम ीका तेल हणतात. ल  ाण्याच्या अंगास वयामुळे ल पणा आलेला असतो ते गातर् असा  
Fat या श दाचा अथर् आहे. नेमका तोच अथर् मेद या श दाचा आहे. 

प.ृ २५ 
व २६ 

जंतु हा श द लहानमो ा सवर् जीवानंा अनुलक्षनू वापरलेला सं कृत वाङ्मयात आढळतो. तरी
मराठीत तो लहान जीव या अथीर् रूढीने मयार्िदत झाला आहे. वानस जंतु या अथीर् वानू असा श द 
केला आहे. 

प.ृ २६ ओळ खालून ४, गर्ासक या अथीर् ह ी परोपजीवी हा श द वापरतात. तथािप उपजीवी हणजे
अवलंबी असा अथर् आहे. येथे उपदर्वी असा अथर् पािहजे तो गर्ासक या श दात आहे. 

प.ृ ३९ गर्ासक ाणी आ यी ाण्यालाच गर् त करतात.
प.ृ ४१ खालून ओळ ११. अंदुक = पकडण्याचे साधन. येथे रेतुक पकडणारी पेिशका. 
प.ृ ४५ ओळ ५. िंलफवािहनी. रक्तातून जे दर्व रक्तवािहनीतून बाहेर पडून गातर्पेिशकाभंोवती िफरते ते

िंलफ होय. ते वाहून ितवारक्तात सोडणाऱ्या वािहन्या असतात. त्या िंलफवािहन्या होत. 
प.ृ ५२ शवेटची ओळ. सटा या श दाचा मूळचा अथर् केस असा आहे.
प.ृ ५६ कीट व कृमी याचें अथर्भेद पूवर्वाङ्मयात कोठे सािंगतलेले नाहीत. आपण ते आता करावयाचे

आहेत. 
प.ृ ७४ ओळ शवेटून २. िंडभ श द मराठीत नाही, सं कृतात आहे तो अभर्क या अथीर्. येथे तो पिरभािषत

करून घ्यावयाचा आहे. 
प.ृ ८९ येथे आकृती खाली िढगारी रातिकडा असे नाव पािहजे. हा मातीचे ढीग करतो हणून याला हे

नाव िदले आहे. सामान्य रातिक ात घरातला आिण शतेातला अशा िभ  जाती आहेत. 
घरातला अमळ लहान आिण िफक्या िंपगट रंगाचा असतो. शतेातला थोडा मोठा असून दाट 
रंगाचा असतो. त्याच्या पाठीवर तीन िंपगे उजळ मोठे िठपके असतात आिण डो याचं्या मधे तीन 
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अगदी बारीक पाढंरे िठपके असतात. या िक ानंा दोन शपे ा असतात मादीला या
शपे ाचं्यामध्ये दोन अंडाधानाच्या [Ovipositor.] न या  असतात. येथे िदले या आकृतीत मादीचे 
पोटाकडील दशर्न िदले आहे. 

आ० ५·७ रातिकडा.
  
प.ृ १०५ आ० ६·७ पायिर ा, डावी आकृती िंडभाची आिण उजवी ौढ कीटकाची आहे. 
प.ृ २०९ ओळ १४ व १९. येथे पुर  असा श द आला आहे. प हणजे मागला या धरतीवर हा श द केला

आहे. 
प.ृ २६० धनुधर्र Archer fish. 
प.ृ २९० कंडर = बारीक लाबंट ाव. 
प.ृ ३१७ आ० १६·२० मुखदशर्ने, डावा भाग बाजूदशर्न, उजवा उदरीन दशर्न,
प.ृ ३६८ नखर हणजे बोटाच्या त्वचेपुढे गेलेला नखाचा भाग.
 




