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ािणसृ ी भाग २ 
 

रंगीत िचतर्ाचें िववरण 
 

तबक १ िचतर् १ कंुचीवाला बुलबुल    
 २ नारद बुलबुल   
 ३ दुरंगी ग पीदास मादी    
 ४ दुरंगी ग पीदार नर    

तबक २ िचतर् १ सुभग नर    
 २ सुभग मादी    
 ३ िंशपी    

तबक ३ िचतर् १ शडीवाला मक्षाद नर    
 २ शडीवाली मक्षाद मादी    
 ३ मराठा सुतार    

तबक ४ िचतर् १ प ेरी सुगरण मादी    
 २ प ेरी सुगरण नर    
 ३ साधी सुगरण मादी    
 ४ साधा सुगरण नर    
 ५ ताबंट    

तबक ५ िचतर् १ िंवक फुलचूष नर    
 २ िंवक फुलचूष मादी    
 ३ कलिंवक फुलचूष नर   
 ४ कलिंवक फुलचूष मादी    
 ५ िंफच चडंोल मादी    
 ६ िंफच चडंोल नर    
 ७ फुलटोचा    

तबक ६ िचतर् १ कृ णिशर पीलक नर    
 २ साधा पीलक नर    
 ३ छोटा राघू    
 ४ अंगारक    

तबक ७ िचतर् १ नीलकंठ पोपट    
 २ चास    
 ३ कंठीवाला पोपट    
 ४ कोिकळा मादी    
 ५ लाडंा पोपट    

तबक ८ िचतर् १ खं ा धीवर    
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 २ बं ा धीवर    
 ३ िठपकेवाला होला    
 ४ कंकणवाला होला    
 ५ हिरयाल-हारावत   
 ६ जूवाला होला    

तबक ९ िचतर् १ सारस    
 २ पीतमुख िटटवी    
 ३ र मुख िटटवी    

तबक १० िचतर् १ चकर्ागं नर   
 २ चकर्ागं मादी    
 ३ चकर्वाक मादी    
 ४ चकर्वाक नर    

तबक ११  रोही िंकवा अिग्नवणर्    
तबक १२ िचतर् १ िचनी बिर्हण: मध्यवतीर् िचनी ड गराळ मुलखातील वनाच्या 

पिरसरात हा पक्षी आढळतो. याला युरोपीय लोकानंी नेऊन 
पाळलेला आहे. युरोपीय रानात याचा िनभाव लागत नाही. 
याला िंह  पशू मारून खातात. कीटक, दाणे व थोडीशी 
िहरवळ, हे याचे खा  असते. अ ितम स दयार्मुळे याची हत्या 
फार होते. याचे मासं रुचकर असते. युरोपात याची संतती 
वाढिवणे कठीण जाते. मादीखालून अंडी काढून घेऊन 
अनुभिवक क बडीखाली ठेवावी लागतात. ते हा ती नीटपणे 
उबवली जातात आिण िपले िनपजतात. 
 
भारतीय िहमालयीन रानात थोडे वगे या रंगाचे बिर्हण आहेत. 
त्यानंा रंगावरूनच र  बिर्हण हणतात. आकाराने ते साध्या 
क ब ाएवढे असतात. त्याचंी व ती िस ीमपासून पूवस िचनी 
देशापयत २५०० ते ४५०० मीटर उंचीपयत असते. 

 २ करडा जंगली
क बडा 

  

तबक १३ िचतर् १ लाडंोर––मोर   
 २ वीणापक्षी, नर व मादी   

तबक १४ िचतर् १ जावा िचमणी   
 २ ीझल    
 ३ वासी कपोत: अमेिरकेतील संयु सं थानात हे पक्षी गे या 

शतकात िवपुल होते, इतके की गा ाच्या गा ा भरून त्याचंी 
शव ेिवकर्ीला बाजारात येत, ती पुरती न खप यामुळे 
को ाकुत्र्याचं्या आहारी जात. पारधी लोक रातर्ी त्याचें डोळे 
िदपवनू झाडावर बसलेले का ानंी झोडून मारीत. १९०० नंतर 
त्याचंी संख्या कमी कमी होत गेली, इतकी की १९१४ नंतर 
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तसला एकही पक्षी िदसलेला नाही.
 ४ नंदन पक्षी, नर व मादी   

तबक १५ िचतर् १ गवती पोपट   
 २ कॅनरी िचमणी   
 ३ टौकन   
 ४ लाल बगळा   

तबक १६ िचतर् १ मािंदर्ल   
 २ शाखिंशग कुरंग   
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करण १९ 
 

कावळा साळंुकी इत्यािद 
 
कावळा. काक. House crow. 
 
काकािद वायस Corvus splendens काका . 
 

जंगली कावळा Jungle crow. 
 
तदािद [ ाण्याचंी शा ीय नावे हणून जी सागंतात ती ि पद असतात. त्यातले पिहले पद गोतर्वाचक असते, दुसरे जाितवाचक 

असते. येथे िदलेला तदािद हा श द गोतर्वाचक आहे. त्यातील त  या पिह या पदाचा अथर् ते हणजे लगेच पुढले जाितनाम असा आहे. येथे 
गोतर्वाचक नाव खरोखरी काकािद असे आहे. ि रु ी टाळण्याकरता तदािद हा आदेश केला आहे. पु कळ संगी जाितनाम लाबंट असते, तेथे 

अशा योजनेने आटोपशीरपणा साधतो. हीच रीती सवर्तर् अनुसरली आहे. शवेटी कुलाचे िंकवा उपकुलाचे नाव िदले आहे.] काक Corvus 
macrorhynchos काका . 

 
[वसित=वसित थान] वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. मनु यवसतीजवळ. त्यात या त्यात 

जंगली कावळा अमळ दूर. 
 
त्येक माता आप या मुलाला ज्या दोन प याचंी नाव े थम माहीत करून देते त्यातला एक पक्षी 

कावळा हा असतो. त्याचा टाहो ‘काव काव’ असा चालतो. त्यावरून त्याला ‘काऊ’ असे बालमंडळी 
हणतात. जंगली काव याचा रंग िठ र काळा असतो, गावकाव याचाही तसाच पण मानेशी मातर् राखी 
असतो. गावकाव याचा आकारही अमळ लहान असून िपसे चापून बसलेली असतात. जंगलीची जरा 
िपसकारलेली असतात. कावळे मनु यवसतीत वावरतात पण घरात िशरण्याला जरा िबचकतात. आपण 
अ  िशजिवतो त्यातला एक घास काव याला ावा असा ाचीन काळी िश ाचार असे. या घासाला 
काकबली हणत. कावळे धान्य खातातच पण मासंसु ा खातात. िचमण्याचंी अंडी आिण िपले चोरून खाणे 
हा त्याचंा नेहमीचा पिरपाठ आहे. मेलेले उंदीर त्यानंा आवडतात. जनावराचं्या अंगावरच्या गोिच ा त्यानंा 
आवडतात. तेव ाकरता जनावरे त्याचे वागत करतात. पण त्याच जनावरानंा एकादा ण झाला 
अस यास त्याजवर टोचा मारण्यास ते कमी करीत नाहीत. पु कळ कावळे िमळून एका ा मो ा झाडावर 
रातर्ी िवसावा घेतात. अशाच एका ा झाडावर फां ाचं्या दुबेळक्यात ते घरटी करतात. ती काटक्याचंी 
रचलेली जणू िवरळ टोपली असतात. त्यात गवताच्या िंकवा दुसऱ्या कस या तरी का ाचें आ तर असते. 
त्याचंा िवणीचा हंगाम सुरवातीचा पावसाळा हा असतो. कोिकळा त्याचं्या घर ात अंडी घालतात. 

 
टकाचोर. त कर Treepie. 

 
तदािद (त करािद) त कर Dendrocitta vagabunda काका . 
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वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 

 
 

आ॰ १९·१ टकाचोर. 
 
हे पक्षी माणसाच्या घरात िशरत नाहीत तरी उ ानात येतात. हे साळंुकी एवढे असून वभावाने 

काव यासारखे असतात. अंडी चोरण्यात पटाईत अस यामुळे त्याना चोर हणतात. रंगाने हे थोडे िनराळे 
असतात. याचें डोके, मान, पखंाची कडा, व शपेटीचे टोक काळे, पाठपोट िंपगे, पखंाचा इतर भाग पाढंरा, 
असा रंग असतो. शपेटीची िपसे वरून खाली ट याट यानी आखूड असतात. हे िविवध आवाज काढतात 
त्यातले काही मंजुळ असतात. 

 
(सवर्तर् आकृतीखालील रेघेवरील खुणा इंचाच्या आहेत) 
 

करडा िटट Grey tit. 
 
तदािद (टीटािद) टीट Parus major टीटा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 

शडीवाला िपवळा िटट Yellowcheeked tit. 
 
टीटािद पीतकपोल Parus xanthogenys काका . 
 
वसित– भारत व पािक तान. 
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आ॰ १९·२ करडा आिण शडीवाला िटट. 
 
हे पक्षी िचमणीएवढे असतात. पिह या जातीचा रंग केवळ करडा आिण दुसऱ्या जातीचा िपवळी 

छटा िवशषेतः गालावर असलेला करडा असतो. हे पक्षी फार चपळ असतात आिण झाडाझुडपाचं्या 
डहा यावर िंहडून बारीक सारीक कीड वचूेन खातात. असे करण्याकरता डहा यावर िंकवा पानावर उलटे 
सुलटे ल बणे त्यानंा सहज साधते. मधून मधून ते ‘िटट’ असा आवाज काढतात. उन्हा या पावसा यात 
के हा तरी त्याचंी वीण होते. त्यापूवीर्ं नर लहानसे गोड गाणे गातो. 

 
बडा सातभाई. ज पक. Jungle babbler 

 
तदािद (ज पकािद) ज पक Turdoides striatus ज पकािदक ज पका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, लंका. 
 

छोटा सातभाई. लघुज पक Common babbler 
 
ज पकािद लघुकाय Turdoides caudatus ज पकािदक. 
 
वसित– आसामवजर् भारत. 
 

बैरागी Large grey babbler 
 
ज पकािद गुरुकाय Turdoides malcolmi ज पकािदक. 
 
वसित– कच्छ व पजंाब याचं्या पूवस आिण गािझयाबाद व चादंा याचं्या पि मेस दिक्षणपठारावर 

िठकिठकाणी. हे तीनही पक्षी एकसारखे आहेत, पिहला आिण ितसरा सरासरी साळंुकीएवढे असून दुसरा 
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बुलबुलाएवढा असतो. ितघाचेंही रंग राखट असतात. छो ाचा रंग इतर दोघापेंक्षा उजळ असतो. 
बरैाग्यापेक्षा मो ा सातभाईचा दाट असतो. ितघाचं्याही रंगात िंपगट छटा असते. मो ा सातभाईची प  
िपवळी छटा असते. सवार्ंचा पोटाकडचा रंग पु कळ िफका असतो. बरैाग्याच्या शपेटीच्या िपसात खालच्या 
अंगास थोडी पाढंरी िपसे असतात. उडताना शपूेट पसरते ते हा ती िदसतात. ितघाचं्याही पाच सात 
जणाचं्या टो या असतात. एका ावर शतर्ू आ यास टोळीतील सवर्जण त्याचा ितकार करतात. हे पक्षी 
साधारण िवरळ झाडी असले या रानात राहतात. दाट झाडीत िंकवा मनु यव तीतही िशरत नाहीत. हे पक्षी 
भईुवर पानपाचोळा धंुडाळून सापडणारी कीड खातात; यािशवाय काही फळे खातात. पण त्याचंा मुख्य भर 
कीड खाण्यावरच असतो. हे पक्षी वरचेवर एकमेकाला साथ देण्याकरता आवाज काढतात तो िकलिकलाट 
िंकवा खरखराट या वरूपाचा असतो. 

 

 
 

आ॰ १९·३ बडा सातभाई. 
 

 
 

आ॰ १९·४ छोटा सातभाई. 
 
मोठा सातभाई आिण बरैागी वृक्षावर काव याच्या धरतीवर घरटी बाधंतात. छोटे सातभाई 

झुडपावर घरटी करतात. ती गवताच्या का ा व मूळखंडे यानंी दाटपणे िवणलेली असून वाटीवजा 
असतात. यानंा िवणीचा हंगाम हणण्यासारखा नसतो. याचं्या घर ात पावशी व चातकी अंडी घालतात. 

 
शौबीग. सुभग. Common iora. 

 
तदािद (सुभगािद) Aegithina tippa सुभगा . 
 
वसित– खंबायत आखात ते गुरुदासपूर या रेषेच्या पूवस भारत, पूवर् पािक तान, देश व लंका. 

९०० मीटर उंचीपयत. हे पक्षी िचमणीएवढे असतात. िवणीचा हंगाम नसताना नरमादी दोघाचंाही रंग िहरवा 
िपवळा असतो. हंगामात नराचा रंग बदलतो. तो पाठीकडे काळा आिण पोटाकडे िपवळा जदर् होतो. पखंात 
थोडासा पाढंरा रंग येतो बाकी पखंसु ा काळे होतात. शपूेटही काळी होते. हंगामात नर मादीपुढे पखं 
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फुलवनू उंच उडी मारून दाखवतो. हंगाम बहुधा पावसा यात असतो. जोडी जम यावर दोघे झाडावर 
घरटे बाधंतात. ते गवताच्या का ा, मुळखं ा इत्यािदकाचें असते. हे पक्षी िटट प या माणेच बहुशः 
िकडीवर उपजीिवका करतात. हंगामात नर एकेरी िंकवा दुहेरी शीळ घालतो. 

 
कंुचीवाला बुलबुल. व गुवद Redvented bulbul (रंगीत िचतर्.) 

 
तदािद (व गुवदािद) व गुवद Pycnonotus cafer व गुवदा . 
 
वसित– भारत, पूवर्पाक, देश, लंका. १२०० मीटरापयत उंची. 
 
याचा आकार िचमणी आिण साळंुकी याचं्या मधला असतो. हा जो आवाज काढतो त्यावरून याला 

बुलबुल हणतात. याच्या डोक्यावर जणू एक काळी कंुची चढवलेली असते. मानेसु ा त डावळा काळा 
असतो. शपेटीच्या आरंभी खालच्या अंगाला एक आंग ाएवढा लाल िटळा असतो. त्याच्या िवरु  वरच्या 
अंगास पाढंरा िटळा असतो. शपेटीचा शवेट पाढंरा, मध्य काळा, पोट पाढंरे व इतर अंग काळसर िवटकरी 
असे असते. रानफळे, फुलातला मध आिण कीड, याजवर याची उपजीिवका चालते. उन्हा यात नर दोन 
तीन श दाचें गाणे गातो. मो ा थंडीचे दोन मिहने सोडून इतर िदवसात याचंी वीण होते. याचें घरटे 
एका ा करवंटीएवढे असते. ते एखा ा कंुपणाच्या झुडपात दाट पालवीत अडकवलेले असते. 

 
नारद बुलबुल Red whiskered bulbul 

 
व गुवदािद नारद Pycnonotus jocosus व गुवदा . 
 
वसित– राज थानािद रुक्ष देश सोडून भारत. पूवर्पाक, देश. या बुलबुलाला नारदासारखी 

शडी असते. डो याला लागून एकेक लाल िठपका आिण त्याला जोडून खाली एकेक पाढंरा िठपका 
असतो. बाकी सवर् गो ी कंुचीवा या माणेच असतात. 

 

 
 

आ॰ १९·५ नारद बुलबुल. 
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ेतकपोल बुलबुल White cheeked bulbul 

 
व गुवदािद ेतकपोल Pycnonotus leucogenys व गुवदा . 
 
वसित– िहमालयाच्या पायथ्यापासून २७०० मीटर उंचीपयत. पि म पािक तान, मध्यभारत, पूवस 

झाशी आिण दिक्षणेस मंुबईपयत. याच्या गालावर मोठा पाढंरा िटळा असतो. छाती पाढंरी असते आिण 
शपेटीच्या आरंभी खालच्या अंगाला िपवळा िटळा असतो. इतर गो ी कंुचीवा या माणेच. 

 

 
 

आ॰ १९·६ ेतकपोल बुलबुल. 
 

दुरंगी ग पीदास Pied bushchat. 
 
तदािद ज पक Saxicola caprata क तूरािदक ज पका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. २१०० मीटरपयत. हा एक िचमणीएवढा पक्षी असतो. 

नराचा रंग मुख्य काळा असून त्यात खां ावर पोटाशी आिण लगत शपेटीच्या आरंभी थोडा पाढंरा रंग 
असतो. मादीचा रंग िवटकरी, पाठीकडे काळसर आिण शपेटीच्या उ र तीन चतुथार्ंशात काळा असतो. 
वसंतात नराला वाचा फुटते. तो उंच जागी बसून मोठे आवाज काढतो. होता होता त्याला गाण्याचे वरूप 
येते. चार पाच वळेा तेच तेच सूर काढ यानंतर गुंडाळण्यासारखा एक सूर िनघून गाण्याचा शवेट होतो. 
“जी  जी  जी  जी  जीते रहो” अशासारखे गाणे पहाटे सुरू होते ते थाबंनू थाबंनू सायंकाळपयत चालते. 
यावरून याला ग पीदास हटले आहे. शतेीभातीत आिण आसपासच्या रानात एकेक नर दहापाच एकर 
जागा िनवडून त्या जागेत दुसऱ्यास येऊ देत नाही. उन्हा याअखेर मादी त्याला येऊन िमळते. ितचे वागत 
करून िववाह उरकून दोघे घरटे बाधंण्याच्या उ ोगास लागतात. मग गाणे संपते. घरटे एका ा िंभतीच्या 
िंकवा िंभतवजा वाभािवक उंचव ात केले या भोकात रचतात. 
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हे पक्षी कीडखाऊ आहेत. एका ा झुडपावर बसून िकडीचा शोध घेतात. मधून मधून भईुवर 
उतरतात. उन्हा यात गाणे गाताना मातर् मो ा वृक्षावर िंकवा उंच घराच्या छपरावर बसतात. (रंगीत 
िचतर्) 

 
ितरंगी ग पीदास Collared bushchat. 

 
ज पकािद ितर्वणर्. Saxicola torquata क तूरािद ज पका . 

 
वसित– भारत, पािक तान, देश. िहमालयी २७०० मीटर पयत. 
 

 
 

आ॰ १९·७ ितरंगी ग पीदास. 
 
या प याची मादी दुरंगीसारखी पण पाठीवर अिधक काळपट असते. नराला पाढंरा काळा याखेरीज 

िंपगा रंग असतो तो छातीवर. याच्या खां ाला लागून वरती मानेवर पाढंरे िठपके असतात. वभावाने हा 
पक्षी दुरंगीसारखाच असतो. 

 
िवणीकरता हे पक्षी िहमालयाच्या ६०० मीटरपेक्षा अिधक उंचीवरील रानात जातात. ितकडे 

जाण्यापूवीर् काही पक्षी थोडे थोडे गाणे गाऊ लागतात. याचंी घरटी बहुधा कुसवाच्या िंभतीत या भोकात 
असतात. 

 
कीडखाऊ अस यामुळे दोनही ग पीदास शतेीला उपकारक आहेत. 
 

चीरक Indian robin. 
 
ज पकािद चीरक Saxicoloides fulicata क तूरािदक ज पका . 
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वसित– भारत, पािक तान, लंका. १५०० मीटर उंचीपयत. हा पक्षी िचमणीएवढा असतो. यात या 

मादीचा रंग काळसर िंपगा असतो. नराचा रंग िठ र काळा असतो पण त्यात शपेटाच्या आरंभी खालच्या 
अंगाला एक शदरी रंगाचा मोठा िठपका असतो. भईुवर हा शपेटी उभारून वावरतो ते हा तो िठपका 
ठळकपणे िदसतो. एका जाग्यावरून उडून दुसऱ्या जागी जाऊन बसताना शपेटी खूप उडवतो ते हा ती पुढे 
सु ा वाकते. उन्हाळा हा याचा िववाहाचा ऋतु असतो. त्यावळेी याच्या पखंात एकादी पाढंरी रेषा उमटते. 
या ऋतूत हा उंच जागी बसून चीर असा आवाज काढतो त्यावरून याला चीरक हटले आहे. हा घराचं्या 
अंगणात येतो पण आत िशरत नाही. िववाहऋतूत नर एका ा लहानशा टापूत आपली स ा थापन करतो. 
मादी िमळा यावर दोघे घरटे तयार करतात. ते एखा ा झुडपात िंकवा झुडपाखाली पडले या करवटंीत 
िंकवा ड यात िंकवा एका ा िंभतीच्या भोकात असते. एका िंभतीतील भोकावर ताबा िमळवण्याकरता एका 
जोड याने दहावीस िचमण्याशंी लढा देऊन यश िमळव याचे पाहण्यात आहे. हे भोक भईुपासून सुमारे तीन 
हात उंचीवर होते. हा पक्षी ग पीदासा माणेच कीडखाऊ आहे. एका ा वळेी फुलातला मध चाखतो. 

 

 
 

आ॰ १९·८ चीरक. 
 

दयाळ. दध्यंग Macpie robin. 
 
यामािद दध्यंग Copsychus saularis. क तूरािदक ज पका . 

 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. १२०० मीटरापयत. ‘दयाळ’ हे एका कीडखाऊ 

पक्षाचे नाव आहे. द ाचे िंशतोडे अंगावर अस यासारखा असा याचा अथर् आहे. दयाळू असा न हे. 
आकाराने हा बुलबुलाएवढा असतो. रंगाने काळा पाढंरा असतो. मादीला मातर् का याच्या जागी िंपगा रंग 
असतो. याचाही िववाहऋतु उन्हाळा हाच असतो. त्या वळेी सूय दयानंतर लगेच आिण सूयार् तापूवीर्ं थोडा 
वळे उंच जागी बसून हा एक सुरेल गाणे गातो. त्यात अनेक वणर् असतात. त्यात के हा के हा दुसऱ्या 
प याचं्या आवाजाचे अनुकरण असते. यालाही मधून मधून शपूेट उभारण्याची खोड असते. याची राखीव 
जागा असते. मादी िमळा यानंतर त्या जागेतील एका ा झाडावर दोघे घरटे बाधंतात. त्यात का ा-
गवताचे तंतू वापरलेले असतात. घरटे उथळ असते. 
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आ॰ १९·९ दयाळ. 
 

यामा Shama. 
 
तदािद याम Copsychus malabaricus क तूरािदक ज पका . 
 
वसित– भारत, पूवर् पाक, देश, लंका. १००० मीटर उंचीपयत. हा पक्षी दयाळाएवढाच असून 

याचे शपूेट मातर् अिधक लाबं असते. याच्या शपेटात या िपसाचंी रचना पायरी पायरीची असते. रंगाने हा 
दयाळासारखाच परंतु पखं सवर् वी काळे आिण पोट िंपगे असा असतो. शपेटीची खालची बाजू पाढंरी आिण 
वरती फ  आरंभ पाढंरा असतो. हे पक्षी ड गरपायथ्याच्या िंकवा ड गरउताराच्या िनिबड जंगलात 
असतात. िवशषेतः बाबंचू्या रानात त्याचंा संचार असतो. मनु याचा शजेार ते टाळतात. हा गाणे गातो ते 
दयाळाच्या पेक्षा अिधक मधुर असते. सूय दयापूवीर्ं थोडावळे आिण सूयार् ताच्या वळेी व त्या नंतर थोडा वळे 
त्याला गाण्याची लहर येते. तो इतर प याचं्या आवाजाचे अनुकरण करतो. गाणे ऐकण्याकरता हणून 
त्याला िंपजऱ्यात बाळगतात. बिंदवासात त्यानंा संतितसु ा होते. हे पक्षी कीडखाऊ आहेत. 
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आ॰ १९·१० यामा. 

 
िनळा शलैक तूर Blue rockthrush 

 
तदािद शलैक तूर. Monticola solitarius क तूरािदक ज पका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िवणीची जागा िहमालयी १८०० व २७०० मीटर 

उंचीमध्ये. 
 
हा पक्षी आकाराने बुलबुलाएवढा असतो. याचा रंग काळसर िनळा असतो. िवणीचा हंगाम 

उन्हा यात असतो. ते हा तो िहमालयावर असतो. िहवा यात इतरतर् वास करतो. तो िहवाळी मु ामात 
एकेकटाच िंहडतो, िकडे िटपून खातो, सहसा आवाज काढीत नाही. परंतु मु ाम संपता संपता एकादा पक्षी 
गाताना आढळतो. याचे उन्हाळी गाणे मोठे सुरेल असते. याचे घरटे एका ा िंभतीच्या िंकवा खडकाच्या 
कपारीत शवेाळे गवत, पानपाचोळा याचें केलेले असते. 

 

 
 

आ॰ १९·११ िनळा शलैक तूर. 
 

मलबारी क तूर Malabar whistling thrush 
 
तदािद क तूर Myiophoneus horsfieldii क तूरािदक ज पका . 
 
वसित– पि म घाट, पचंमढी, संबळपूर, साबोदी टेक ा (पूवर् घाटाचे दिक्षण टोक). हा पक्षी 

पार याएवढा असून याचा रंग कपाळावर व खां ावर झळकदार िनळा असतो. बाकी रंग 
शलैक तूरासारखाच असतो. हा पक्षी टेक ावरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या ओघाच्या आसपास राहून 
पाणिकडे बेडूक खेकडे इ॰ ाण्यावर आपली उपजीिवका करतो. उन्हा यापावसा यात याचा िववाहऋतु 
असतो. त्या िदवसात एका ा माणसासारखा हा शीळ घालतो. 



 

अनुकर्मिणका 

 
िनळा मक्षाद Tickell’s blue flycatcher. 

 
तदािद मक्षाद Muscicapa tickellie मक्षादािदक ज पका . 
 
वसित– भारत, पूवर् पाक, देश, लंका. १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार िचमणीएवढा असतो. याचा रंग पाठीकडे िनळा आिण पोटाकडे पाढंरा असतो. गळा 

व छाती ताबंसू असतात. हा उडते कीटक पकडण्यात पटाईत असतो. त्याच्या शोधासाठी हा एका ा 
झाडाच्या डाहाळीवर बसून घंुगराच्या आवाजासारखा आवाज काढतो. 

 
अ मानी मक्षाद Verditer flycatcher 

 
मक्षादािद आनील Muscicapa thalassina मक्षादािदक ज पका . 
 
वसित– राज थानवजर् भारत आिण िंसधपजंाबवजर् पािक तान. 
 
याचाही आकार िचमणीएवढा असतो. याचा रंग अ मानी असून डो याच्या आिण चोचीच्या मध्ये 

काळा आिण पखंात थोडथोडा काळा असतो. याच्या िवणीचा हंगाम उन्हाळा. ते हा तो िहमालयावर १२०० 
ते ३००० मीटर उंचीपयत राहतो. इतर िदवसात इतरतर् िंहडतो. आहार-िवहार िन या माणेच. 

 
शडीवाला मक्षाद. Paradise flycatcher 

 
तदािद िशखावतं Terpesiphone paradisi मक्षादािदक ज पका  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका, िहमालयी १५०० मीटरापयत. 
 
याचा आकार बुलबुलाएवढा असतो. नर मादी दोघानाही शडी असते पण नराच्या शपेटीत दोन 

भली लाबं िपसे असतात, तशी मादीला नसतात. मादीचे शपूेट पखं पाठ िवटकरी रंगाची असते. पोट पाढंरे 
असते आिण खां ाच्या वरचा भाग िनळा काळा असतो. नराची पाठपोट पाढंरी, पखं व शपूेट बहुशः पाढंरी, 
असतात. दोघाचें पाय काळे असतात. िपले मादीच्या रंगाची असतात. ौढपणी नराचा कायापालट होतो. 
याचंा िववाहाचा हंगाम उन्हा यात येतो ते हा नर मधुर गाणे गातो. इतर वतर्न मक्षादाचे. 

 
नाचरा मक्षाद Fantaied flycatcher 

 
तदािद नतर्क Rhipidura albogularis मक्षादािदक ज पका . 
 
वसित– दिक्षण गुजरात, मध्यभारत, तेथून सवर् दिक्षण भारत. १८०० मीटर उंचीपयत. 
 



 

अनुकर्मिणका 

या प याचा आकार िचमणीएवढा असतो. याचे शपूेट लाबंट असते. ते तो अधर्वट उभारून 
िंपजारतो. हा झाडाझुडपात बसून िकडे पकडण्याकरता उ ा मारीत असतो, हणून याला नाचरा 
हणतात. याच्या ग यावर, पोटावर आिण डोक्यावर पाढंरे प े  असतात. इतर रंग िचमणीच्यासारखा 
असतो. याच्या शपेटातली कडेची िपसे पाढुंरकी असतात. के हा के हा तो भईुवर उतरतो ते हासु ा उ ा 
मारीतच असतो. नाचऱ्या प याचा िववाहऋतु उन्हाळा, िहवाळा यात के हातरी असतो. अशा वळेी तो 
चागंले गाणे गातो. या गाण्यात सुराचंा चढउतार चागंला कर्माने केलेला असतो. एरवी त्याचा आवाज चक् 
चक् असा एकेरी असतो. याचे घरटे झाडावर असते. ते िविवध सामगर्ी एकतर् आणून केलेले असते. ते नीट 
नेटके नसते. त्यातून तंतू इत ततः ल बत असतात. 

 

 
 

आ॰ १९·१२ नाचरा मक्षाद. 
 

खािटक. सौिनक Rufousbacked shrike. 
 
तदािद सौिनक Lanius schach सौिनका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी २४०० मीटरपयत. 
 
हा पक्षी बुलबुलापेक्षा थोडा मोठा असतो. त्याची पाठ काळसर गुलाबी आिण पोट उजळ गुलाबी 

असते. डोके काळसर असते. डो याभोवती मागे पुढे एक काळा िठ र प ा असतो. पोटाकडचा रंग 
चोचीपयत तसाच असतो. शपूेट काळी असून ितच्यात थो ा गुलाबी रेषा असतात. पखंातही असेच रंगाचे 
िम ण असते. हा वगेवगेळे आवाज काढतो. उन्हा यात दुपारच्या हरी याचे बरेच लाबं गाणे चालते. त्यात 
तो बऱ्याच प याचं्या आिण इतर ाण्याचं्याही आवाजाची न ल करतो. याचा िववाहऋतु उन्हाळा–
पावसा यात असतो. याचे घरटे एखा ा काटेरी झाडावर असते. हा िकडे पकडून साठवण हणून 
झाडाच्या का ाना टाचून ठेवतो. आप या िपलानंा उंदीर-घुशीसारख्या ाण्याचें मासं तोडून आणून देतो 
हणून यास खािटक हणतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ १९·१३ खािटक. 
 

अंगारक Scarlet minivet. 
 
तदािद अंगारक Pericrocotus flammeus. अंगारका . 
 
वसित– भारत, पूवर्पाक, देश, लंका. िहमालयी १८०० मीटरापयत. 
 
अंगार हणजे िनखारा. िनखाऱ्यासारखा रंग ज्याचं्या अंगावरील िपसात आहे अशा काही प याना 

अंगारक हे नाव िदले आहे. नराचे डोके, मान, पाठ काळी आिण छाती पोट, शपेटीजवळची पाठ आिण 
शपेटीचा अधोभाग शदरी असतो. मादीची पाठ व पखं काळसर, मान व डोकेही काळसर असते. पण इतरतर् 
िपवळा धमक रंग असतो; तसाच थोडा शपूेट गळा कपाळ येथेही असतो. पखंातही नराच्या शदरी आिण 
मादीच्या िपवळी िपसे थोडथोडी असतात. हे पक्षी झाडावरच्या झाडावर िकडे पकडून उदरिनवार्ह करतात. 
याचंा िवणीचा हंगाम उन्हाळा व पूवर् पावसाळा हा असतो. याचंा आकार बुलबुलाएवढा असतो. 

 
छोटा अंगारक Small minivet. 

 
अंगारकािद लघुकाय Pericrocotus einnamomeus अंगारका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
या प याचा आकार िचमणी एवढा िंकवा िंकिचत लहान असतो. नराचे डोके पाठ पखं राखट, शपूेट 

नख राखट, खालून ताबुंस, छाती शदरी, पोट पाढंरे शपेटीजवळचा पाठीचा भागही शदरीच असतो. 
मादीच्या छातीला शदरीऐवजी पाडुंरका रंग असतो. वतर्न अंगारकाचे. 

 
कोतवाल. को पाल Kingerow or Black drongo. 

 



 

अनुकर्मिणका 

तदािद को प Dicrurus adsimilis को पाला . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी रंगाने काव यासारखा पण आकाराने बुलबुलाएवढा असतो. याची शपूेट मातर् अिधक लाबं 

असून शवेटी दुभगंलेली असते. हा अ ल कीटकभक्षक आहे. झाडावर िंकवा दूरबोलीच्या तारेवर बसून हा 
जिमनीवरची कीड हेरतो आिण एकदम ितजवर झडप घालतो. बाबं ू िचरटताना िनघतात तसे तो आवाज 
काढतो. हा झाडावर घरटे बाधंतो. आप या अं ािपलाचं्या संरक्षणाथर् तो कावळा व ससाणा अशा िंह  
प यानंा धुडकावनू देतो, पण इतर गरीब प याचं्या वाटेस जात नाही. त्याचंी घरटी शजेारी असली हणजे 
त्याचें आयतेच संरक्षण होते. कोतवाल हे नाव यावरून िनघाले असावे. 

 
िंशपी. सीवक Tailor bird 

 
तदािद सीवक Orthotomus sutorius िवज पकािदक ज पका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी १५०० मीटरापयत. 
 
हा पक्षी िचमणीहूनही लहान असतो याचा रंग पाठीकडून िहरवस आिण पोटाकडे पाढंरा असून 

डोके पाय आिण अंशतः पंख ताबंसू असतात. हा एकटा दुकटाच िंहडून कीड िकरडू िटपून खातो. हा 
मनु यवसतीतील अंगणात व परसात वावरतो. उन्हा यापावसा यात याची वीण होते. िवणीकरता ते घरटे 
करतात ते झाडाचे एकादे पान दुमडून िंकवा दोन पाने जवळ आणून कापसाच्या िंकवा दुसऱ्या कशाच्या तरी 
धाग्यानी िशवनू तयार केलेले असते. या वभावावरून िंशपी हे नाव पडले आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ १९·१४ कोतवाल. 
 

पसरपूछ िवज पक Fantailed warbler. 
 
तदािद लघुज पक Cisticola juncidis िवज पकािदक ज पका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
काही पिक्षजाती िचमणीपेक्षाही लहान असतात. त्यात या काहीना िवज पक हे नाव िदले आहे. 

ज पन हणजे बडबडणे. हे पक्षी जे आवाज करतात त्याचें हे मानवी वणर्न आहे. वा तिवक हे आवाज ची  
ची  िटक् िटक् चक् चक् असे िंकवा टी, टी, टी, ची, ची, ची, असे एकाक्षरीही असतात. हे पक्षी गवती 
रानात शतेीभातीच्या आसपास िंहडतात. काही मनु यव तीतील उ ानात िशरतात. अगदी छोटे 
अस यामुळे त्यानंा साधारण जाणत्या गवताच्या काडीवर देखील बसता येते. या छोटेपणामुळेच त्यानंा 
कावळा, ससाणा, घार अस या िंह  प याचे भय असते. ते फार चपळ आिण जागरूक असतात. सहसा 
उघ ा जागी बसत नाहीत. ते बारीक कीड िटपण्यात पटाईत असतात. पसरपूछ िवज पकाचे शपूेट 
पसरट असते. त्याचा रंग पाठीकडे िंपग्यात का या रेघा असा असतो आिण पोटाकडे पाडुंरका असतो. 
पावसा यात याची वीण होते. 

 
राखी िवज पक Ashy wren warbler. 

 
तदािद पिरज पक Primia socialis िवज पकािदक ज पका . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित– भारत, पूवर् पािक तान, लंका, िहमालयी १२०० मीटर व दिक्षणेत २१०० मीटर उंचीपयत. 
 
या िवज पकाचा रंग पाठीकडे राखी आिण पोटाकडे उजळ असतो. याला शपूेट उभारण्याची खोड 

असते. 
 

 
 

आ॰ १९·१५ राखी िवज पक. 
 

हळदा. कृ णिशर पीलक. Blackheaded oriole 
 
पीलकािद कृ णिशर  Oriolus xanthornus पीलका . 
 
वसित– सौरा टर्वजर् भारत, पूवर्पाक, देश, िहमालयी १२०० मीटरापयत. 
 

हळदा. पीतिशर  Golden oriole 
 
तदािद पीलक Oriolus oriolus पीलका . 
 
वसित– आसामवजर् भारत, पि मपाक, िहमालयी १५०० मीटरापयत. 
 
हळदा या नावाच्या दोन पिक्षजाती आहेत. दोहींचा मुख्य रंग हळदीसारखा िपवळा असतो. एकाचे 

डोके व मान काळी असते तर दुसऱ्याचे डोके मान त ड सवर् काही िपवळे असते. केवळ डो याभोवती थोडा 
काळा लाबंट डाग असतो. दोहींच्याही पखंात आिण शपेटात िपव याखेरीज का या रंगाची िपसे असतात. 
दोहींचा आकार साळंुकीएवढा असतो. या प यानंा पीलक असेही हणतात. ते एकतर त्याचं्या रंगावरून 
असेल िंकवा ते पीलुलु असे आवाज काढतात त्यावरून असेल. पिह याच्या मादीच्या डोक्याचा काळा रंग 
िफका असतो आिण दुसऱ्याच्या मादीचा िपवळा िफका असून त्यात िहर याचे िम ण असते. हे पक्षी झाडावर 
वावरतात आिण वड िंपपळ उंबर याचंी फळे खातात. िपकानंा याचा उपदर्व होत नाही. के हा के हा हे 
फुलातला मध चोखतात आिण बारीक सारीक कीड वचूेन खातात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

याचं्या िवणीचा हंगाम पावसा याच्या आरंभी असतो. बहुधा ते कोतवालाचंा शजेार पसंत करतात. 
त्याचंी घरटी दोन डाह याचं्या मध्ये पाळण्यासारखी रचलेली असतात. हे पक्षी मधून मधून दहावीस 
मलैाचंा वास करून मूळपदावर येतात. 

 
काळी मैना. पहाडीमैना. सािरका Grackle or hill myna 

 
तदािद सािरक Gracula religiosa सािरका . 
 
वसित– िहमालयाचा पायथा अ मोरा ते आसाम. ७५० मीटर उंचीपयत. छोटा नागपूर, ओरीसा, 

आग्नेय मध्यभारत. मंुबईच्या दिक्षणेस पि मघाट. लंका, अंदमान, दिक्षण देश. 
 

 
 

आ॰ १९·१६ काळी मनैा. 
 
मनु यवाणीचे उ म अनुकरण करणारा पक्षी हणून या प याची ख्याती आहे. याचा आकार 

साळंुकीपेक्षा िंकिच  मोठा असतो. रंग बहुशः काळा असतो. पंखात थोडासा पाढंरा भाग असतो. 
गुडघ्याखालचे पायाचे भाग िपवळे असतात. चोचही िपवळी असते. िशवाय मानेवर आिण कानाशजेारी 
काही भाग िपवळे असतात. या िठकाणी िपसे नसतात. उघडे कातडे असते ते जाडी असते. या प यात तीन 
चार पोटजाती आहेत. त्याचं्यात या मानेवरच्या आिण डोक्यावरच्या अलंकारात काही फरक असतात. हे 
पक्षी दाट झाडी असले या रानात राहतात. तेथे त्याचं्या लहान लहान टो या असतात. त्या वरचेवर ककर् श 
आवाज काढतात. माणसाच्या सहवासात रािह याने मातर् हे पक्षी माणसासारखेच बोलू लागतात. अथार्  
एकादे दुसरे वाक्यच. हे पक्षी बिंदवासात सुखाने राहतात. अशा ि थतीत त्यानंा संतित देखील होते. 
िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. याचंी घरटी झाडाच्या ढोलीत पाच सहा पुरुष उंचीवर असतात. ती 
गवत िपसे पाने याची बनिवलेली असतात. 

 
साळंुकी. साळंुक Common myna. 

 
तदािद साळंुक Acridotheres tristis सािरका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 



 

अनुकर्मिणका 

हा पक्षी मनु य व तीत आिण आसपास पु कळ दृ ीस पडतो. मान डोके काळे, त डावळाही 
काळाच; चोच डो यामागला थोडा भाग आिण पाय िपवळे, पखं शपूेट काळे पाढंरे, आिण इतर अंग 
पाठीकडे िंपगे, पोटाकडे िंकिच  पाढंरे असे याचे रूप असते. हे चार दोन कारचे आवाज काढतात. काही 
ककर् श असतात, काही मंजूळ असतात. याची पाच सात जणाचंी जूट असते. जे हा एकाने इतरानंा उडून 
जाण्याची सूचना ावयाची असते ते हा तो मंजूळ आवाज काढतो. रागाने अथार्  ककर् श आवाज िनघतात. 
कधी मजेने “रेिडओ रेिडओ” असे आवाज िनघतात. याचे खाणे कीड िकरडू हे असते. जनावराच्या 
अंगावरील गोिचडा याना आवडतात. जनावरे कुरणात िंहडताना गवतातले िकडे चाळवले जातात 
त्याकरता हे जनावराचंी साथ करतात. िच  हे िशतेही खातात. सापाचे याचे वैर असते. साप पािहला 
हणजे हे त्याला टोचून टोचून आिण कलकलाट करून सतावतात. त्याच्या त्या वळेच्या रागीट 
आवाजावरून जवळपास साप अस याचे समजू शकते. याचंी घरटी िंभतीच्या भोकात िंकवा घराच्या 
छपरातील िंकवा पटईतील भोकात असतात. िच  ती झाडाच्या खोडावरील भोकातही असतात. 

 

 
 

आ॰ १९·१७ साळंुकी. 
 

पोपई मैना. Brahminy myna 
 
भोरंुडािद मनैा Sturnus pagodarum सािरका . 
 
वसित– अित रुक्ष आिण अित आदर्र् जंगले सोडून, सवर् भारत, लंका. पि म पाक, िहमालयी २००१ 

मीटर उंचीपयत. 
 
हा पक्षी साळंुकीहून जरा लहान असतो. रंग डोक्यावर काळा आिण इतरतर् बराच उजळ असतो. 

डोक्यावरची िपसे शडीसारखी मागे िपसकारलेली राहतात. हा पक्षी चागंली सुरेल गाणी गातो. िवणीचा 
हंगाम उन्हाळा हा असतो ते हा सायंकाळी गाणी ऐकू येतात. याचंी घरटी मनु यवसतीतील िंभतीच्या 
भोकात, छपरात, पटईत, वळचणीत इत्यािद िठकाणी असतात. हे पक्षी कीड खातात परंतु िक ापेक्षा 
त्याना फळाचंा आहार अिधक आवडतो. पागंारा सावर इत्यािद झाडाचं्या फुलातला मध त्याना फार 
आवडतो. 
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आ॰ १९·१८ पोपई मनैा. 
 

भोरडा भोरुण्ड Rosy pastor. 
 
तदािद भोरुण्ड Sturnus roseus सािरका . 
 
वसित– भारत, पि म पािक तान, कधी कधी लंका. 
 
भटक्या पक्षी हणून हा फार िस  पावलेला पक्षी आहे. याचा आकार साळंुकीहून जरा लहान 

असतो. पाठपोट गुलाबी, पखंाचा आरंभही गुलाबी, चोच गुलाबी, गुडघ्याखाली पाय ताबंडे, पंखाची टोके 
िंपगी, इतर भाग काळे, असे याचे रूप असते. याचं्या टो याच्या टो या शतेावर झडप घालतात.याचा मोठा 
ह ा ज्वारीच्या िपकावर होतो. अध्यार् पावसा यात हे पक्षी पजंाबात िदसू लागतात. कर्माकर्माने ते पूवस व 
दिक्षणेस जातात. ते हा िहवाळा आलेला असतो. अशा वळेी त्यानंा ज्वारीची उभी िपके सापडतात. त्यानंतर 
सावरी फुलतात. त्या फुलावरही त्याचें थवचे्या थव ेजमतात आिण िकलिकलाट करीत करीत मधावर ताव 
मारतात. ही मेजवानी संप यावर ते त्या वळेी आढळतील त्या रानफळावर ह ा करतात. नंतर त्याचंा मोचार् 
उ रेस वळतो. होता होता ते िहमालयापार जातात. ितकडे मध्य आिशयात त्याचंी वीण होते. पुढील वषीर् ते 
िप ासंमवते दिक्षणयातर्ा करतात त्याचं्या उ रवसतीत ते टोळावर आपली उपजीिवका करतात. आप या 
िप ानंा टोळाचंी िपलेच खाऊ घालतात. या माणे हे पक्षी धान्यखाऊ तसे टोळखाऊही आहेत. 
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आ॰ १९·१९ भोरडा. 
 

पिर वास 
 
तुत करणात ज्या पिक्षजाती सािंगत या त्यात या काही जाती पिर वासी आहेत. उदाहरणाथर् 

शलैक तूर हा िहमालयावरून उतरून भारतभर वास करून परततो. त्येक पक्षी सवर्तर् जातो असे नाही. 
ते पागंून पागंून जातात. भोरडे पक्षी महा वासी हटंले पािहजेत–ते िहमालयापलीकडून भारतात येतात 
आिण पुनः ितकडेच जातात. कोतवाल पक्षी पावसा यात लोणाव यास (घाटमाथ्यावर) नसतात. तेथे त्या 
वळेी पाऊस फार असतो. पावसाळा संप यावर मातर् त्याचं्या लहान लहान टो या तेथे येतात. त्या वळेी तेथे 
िकडीचा भर असतो तो त्याचं्या पथ्यावर पडतो. कीड कमी झा यावर पावसा यापूवीर्च ते पुनः आवती 
भोवती पागंून जातात. हळदा पक्षी असाच िबनपावसाच्या िदवसात के हा तरी चार दोन िदवस 
घाटमाथ्यावर येऊन जातो. भोरडा हा महा वासी आिण कोतवाल व हळदा हे थािनक वासी हटले 
पािहजेत. 

 
पिक्षराज्ये 

 
काही पक्षी िवणीच्या हंगामात एका िविश  टापूत राहून तेथे आपले अ  िमळवतात. हे नर 

असतात. ते एका ा मादीची संगत िमळवण्यास उत्सुक असतात. ते आप या टापूत दुसऱ्या सजातीय 
नराला येऊ देत नाहीत. कोणी आलाच तर त्याच्याशी झुंजतात. मादी आली हणजे नर ितचे वागत 
करतो. नाचतो, बागडतो, गातो. गाणे यापूवीर्ही चालू असते. त्याच्याच आकषर्णाने यादी आलेली असते. 
जोडी जम यानंतर थोडे िदवस गाणे चालू राहते. पण लवकरच घरटे बाधंणी सुरू होते. लवकरच त्याचंा 
संसार सुरू होतो आिण गाणे थाबंते. चीरक, ग पीदास, दयाळ याचंी अशी राज्ये दृ ीस पडतात. 

 
वगीर्करण 
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या करणात सािंगतलेले सवर् पक्षी एकाच ेणीतले आहेत. त्यातला कावळा हा पक्षी िवशषे 

पिरचयाचा आहे. त्यामुळे ेणीचे नाव काका ा असे केले आहे. या ेणीत या पु कळ प याचें आवाज मधुर 
असतात आिण िववाहऋतूत ते एकादे गाणे गातात. माणसाच्या आवाजाचे उ म अनुकरण करणारा 
सािरका हा पक्षी, याच ेणीतला आहे. उपकुल, कुल, ेणी याचें को क करण ७ च्या अखेर िदले आहे. 
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करण २० 
 

सुगरण, िचमण्या इत्यादी. 
 

सुगरण. िवणकर. वयक. Common weaver (रंगीत िचतर्) 
 
तदािद वयक Ploceus philippiuus वयकािदक चटका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
सुरेख घरटे बाधंणारा हणून हा पक्षी िस  आहे. उन्हा या–िहवा यात हे पक्षी 

मादीिचमणीसारखे िदसतात. तोच रंग, तोच आकार, तीच आकृती. जरा चोच जाड आिण शपूेट आखूड. 
पावसा यात याचंी लगीनघाई सुरू होते. तोपयत नर मादी दोन्हीही एकरूपच असतात. पण पावसा यात 
नराचे रूप पालटते. त्याच्या डोक्याला व छातीला िपवळा जरद रंग येतो, पोटाला पाडंुंरका येतो. इतर 
अंगालाही िपसाचं्या काठाला थोडी िपवळी छटा येते. असे हे नर एकादे शतेात उभे असलेले उंच झाड 
िंकवा िविहरीच्या काठावरून ल बत असलेले झाड पसंत करतात आिण त्यावर घरटी बाधंतात. त्या 
घर ास एक ल बती स ड असते. ितच्यातूनच फ  आत जाण्याला वाट असते. घरटे फादंीच्या टोकाशी 
असते. त्याला दोन िचमण्याचा भार सोसतो पण माजंराचा सोसत नाही. घरटी बहुतेक तयार झा यावर 
मा ा ितकडे जातात. एकेक मादी एकेक घरटे पसंत करते. ज्याने घरटे बाधंले असेल तो ितचा पित होतो. 
मा ाचंी संख्या नरापेक्षा अिधक असते. ते हा नवे नवे घरटे बाधूंन देऊन एक नर अनेक मा ा िमळव ू
शकतो. मादी घर ाची बाधंणी आतून पुरी करून घेते, अंडी घालते आिण िपलानंा खाऊ िपऊ घालते. 
मा ाचं्या अभावी काही घरटी अधर्वट राहतात. हे पक्षी िचमणी माणेच धान्य व कीड खाणारे आहेत. याचे 
पाच प ास जणाचें कळप असतात. घरटे बाधंीत असताना नर मंजूळ गाणे गातात. 

 
प ेरी सुगरण Striated weaver (रंगीत िचतर्.) 

 
वयकािद प वन्त Ploceus manyar वयकािदक चटका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हे पक्षी बहुशः सामान्य सुगरणासारखे असतात. रंगात फरक असतो तो असा: नर काय िंकवा मादी 

काय दोघाचं्याही छातीवर ताबुंस रंगात उ या का या रेषा असतात. तशा त्या सवर् काळ राहतात. 
िववाहऋतूत नराचे डोके िपवळे जरद होते. हे पक्षी घरटी बाधंतात ती उंच गवतात िंकवा ल हा यात 
गुंतवलेली असतात. ती साध्या सुगरणाच्या इतकी सफाईदार नसतात. त्याचं्या स डा पु कळ आखूड 
असतात आिण त्याचं्या स डेचे वरचे टोक खालच्यापेक्षा रंुद असते. कडक िहवाळा सोडून इतर िदवसात 
याचंी वीण होते. याचंा आहार सामान्य सुगरणा माणेच असतो. याचेंही कळप असतात. 
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हे पक्षी िशकवलेली कामे करू शकतात. त्याकरता काही लोक त्यानंा पाळतात. बागंडी झेलणे, 

पत्त्यातून नेमके पान उचलणे, इत्यािद कामे ते करून दाखिवतात. 
 
अनेक जातींच्या प यानंा मुनीय हणतात. सवार्ंचा आकार िचमणीहून लहान असतो. सवार्ंच्या चोची 

आरंभी िचमणीच्यापेक्षा अिधक बोजड असतात. सवार्ंच्या हालचाली आिण आवाजदेखील पु कळसा 
िचमणीच्या सारखाच असतो. त्याचंा आहार मुख्यतः गवताचे बी हा असतो. यािशवाय लहानसहान अ याही 
ते खातात. िचमण्यासारखे ते मनु यवसतीत येत नाहीत. होताहोईतो गवतात आिण लहानसहान झुडपात 
लपून छपून आप या चिरताथार्करता िंहडतात. 

 
ेतोदर मुनीय Whitebacked munia. 

 
तदािद मुनीय Lonchura malabarica मुनीयािदक चटका . 
 
वसित– गढवाल आिण िहमालयाच्या दिक्षणेचा भारत. पूवर्पाक. लंका. 
 
या मुनीयाच्या पोटाचा आिण पाठीकडील शपेटाजवळचा भाग पाढंरा असतो. याला िविश  

िववाहऋतु नसतो. 
 

ेतकंठोदर मुनीय White throated munia 
 
मुनीयािद ेतकंठ Lonchwra malabarica मुनीयािदक. 
 
वसित– ओली राने वगळून सवर् भारत, पि मपाक, िहमालयी १८०० मीटर उंचीपयत. 
 
या मुनीयाचे उदर आिण कंठही पाढंरा असतो. याच्या पाठीवर शपेटीशजेारी आिण त्याला लागून 

शपेटीतही थोडी पाढंरी िपसे असतात. यालाही हणण्यासारखा िववाहऋतु नसतो. 
 

 
 

आ॰ २०·१ ेतकंठोदर मुनीय. 
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शबल मुनीय Spotted munia. 

 
मुनीयािद शबल Lonchura punctulata मुनीयािदक चटका . 
 
वसित– राज थान व पजंाब येथील ओसाडी सोडून भारत. िहमालयी १८०० मीटर उंचीपयत. 

पूवर्पाक देश लंका. 
 
याचा रंग साधा िंपगट असतो. पण िववाहऋतूत वरच्या अंगास अमसली रंग येतो. खालच्या अंगास 

पाढंऱ्यात काळी वतुर्ळे येतात. याचा िववाहऋतु पावसाळा हा असतो. 
 

लाल मुनीय Red munia. 
 
तदािद र मुनीय Estrilda amandava मुनीयािदक चटका  
 
वसित– भारत–िहमालयी ६०० मीटरापयत इतरतर् १८०० मीटरापयत. पािक तान देश लंका. 
 
याचा िववाहऋतु मुख्यतः पावसा यात असतो. त्या िदवसात नराचा रंग ताबं ात पाढंरे िठपके 

असा असतो. त डाकडील भाग उजळ आिण मागले काळसर असतात. इतर िदवसात नर मादी या दोहींचा 
रंग िंपग्यात थोडे पाढंरे िठपके असा असून चोच ताबंडी आिण शपेटीजवळचा भाग जाभंळा असतो. 

 
गुलाबी िंफच Common Indian rosefinch 

 
तदािद अरुण Carpodacus crythrinus अरुणचटका . 
 
जन्मभमूी िहमालयी ३००० मीटरपेक्षा अिधक उंचीवर आिण पूवर् ितबेटात. 
 
हे पक्षी आकाराने िचमणीपेक्षा थोडे मोठे असतात. मादी पाठीकडे काळसर आिण पोटाकडे िफकी 

िंपगट असते. नराचा रंग डोक्यावर उजळ गुलाबी, खाली शपेटीच्या आरंभी पाढुंरका, आिण इतरतर् 
काळसर गुलाबी असतो. त्यात या त्यात पखं िवशषे काळसर असतात. उन्हा यात याचंा िववाह- 
िहवा यात िहमालय सोडून सवर् भारतभर पसरतात. सरत्या पावसा यात िहमालयावरील यातेर्च्या वाटेने 
जात असता या गुलाबी प याचं्या टो याच्या टो या पहाड उतरताना आढळतात. एकमेकानंा हाका 
मारताना ते ‘तुई तुई’ असा आवाज काढतात. ते फळे, फुले, गवताचे बी, यावर उपजीिवका करतात. 
िपलानंा ते अ या खाऊ घालतात. िहवाळा संप यावर ते परत िहमालयाकडे जातात. मु ाम करीत करीत 
जन्मभमूीपयत चढतात. उ र–यातर्ा सुरू झा यापासून नर मंजुळ गाणे गातात ते मादी अंडी घालू 
लागेपयत. याची घरटी झुडपात भईुपासून अवघ्या एक दोन हात उंचीपयत असतात. 
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आ॰ २०·२ गुलाबी िंफच. 
(बाणािंकत नर आिण अिधक–िचन्हािंकत मादी समजावी.) 

 
पीतकंठ िचमणी Yellowthroated sparrow 

 
तदािद पीतकंठ Petronia xanthocollis चटकािदक चटका . 
 
वसित– भारत, पूवर्पाक, देश, लंका िहमालयी १२०० मीटरापयत. 
 
हा पक्षी िचमणीएवढा असतो. रंग साध्या मादी िचमणीच्या सारखा असतो. मातर् नराच्या ग यावर 

एक िपवळा िठपका असतो आिण खां ावर थोडासा अंिजरी रंग असतो. मादीच्या ग यावर िपवळा रंग 
नसतो आिण खां ावर अंिजरी रंग असतो तो िफका असतो. हे पक्षी सामान्य िचमणीसारखे माणसाच्या 
घरात घुसायला धजावत नाहीत. शतेीभातीत िंकवा जरा आजूबाजूला झाडाझुडपात राहतात. धान्य, 
गवताचे बी, लहान-सहान फळे, उदा॰ टणटणीची फळे, यावर त्याचंा चिरताथर् चालतो. उन्हाच्या वळेेला 
ते झाडावर िवसावा घेतात. ते आपली घरटीही झाडावरच बाधंतात. बहुधा झाडावरचे एकादे भोक पाहून 
त्यात ते गवत मुळखं ा इत्यािद सािहत्य भरतात. के हा के हा दुसऱ्या प याने सोडून िदलेले भोक ते 
वापरतात. कधी कधी ते िंभतीच्या भोकातही घरटे करतात. उ र उन्हाळा हा त्याचं्या िवणीचा हंगाम 
असतो. िपलाना ते कीड खाऊ घालतात. ते िचमण्या माणे िचविचवाट करतात. 
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आ॰ २०·३ पीतकंठ िचमणी. 
 

िचमणी–चटक Domestic sparrow. 
 
तदािद चटक Passer domesticus चटकािदक चटका . 
 
वसित– जगभर मनु यवसतीत. अपवाद अंदमान व िनकोबार. 
 
हा एक लहानसा माणसाच्या सैपाकघरापयत वावरणारा पक्षी आहे. याच्यात नर मादी याचें रंग 

िनरिनराळे असतात. नराच्या छातीवर ढालीसारखा एक काळा डाग असतो. पोटाकडे पाडुंरका आिण 
पाठीवर िपसात का या रेषा असा रंग असतो. मादीचा रंग नरापेक्षा िफका असतो. च  च  या 
आवाजावरून चटक हे नाव पडले आहे. अरुणोदयाबरोबर त्याचंा िचविचवाट सुरू होतो. माजंर मंुगूस घार 
इत्यािदकाचंा डोळा चुकवनू त्यानंा आपले भ य िमळवावे लागते. धान्य, िशजलेले अ  आिण िकडे याचंा ते 
सारखाच समाचार घेतात. िंभतीच्या भोकात, वळचणीत िंकवा आणखी एका ा सापटीत गवताचे िंकवा 
दुसरे कसले तरी धागे रचून ते आपली घरटी तयार करतात. त्यानंा िवणीचा हंगाम असा नसतो. सवर् काळ 
त्याचंा संतित यवहार चालू असतो. िचमणा िचमणी दोघे घरटे बाधंतात पण मादी एकटीच अंडी उबवते 
दोघेही िपलानंा अ  आणून देतात. अ या, पतंग व िशजलेले धान्य हे ते अ  असते. 

 
कृ णशीषर् बंिंटग Blakheaded bunting. 

 
तदािद बिंंटग Emberiza melanocephala बिंंटगा  
 
वसित– पि म पाक व त्यालगतचा बहुताशंी उ र भारत. दिक्षणेस बेळगावापयत दिक्षणभारत. 
 
हे पक्षी िचमणीएवढे असतात व आकृतीही िचमणीचीच असते. फ  रंग िनराळा असतो. नराचा 

माथा काळा असतो. पोट, छाती व गळा हे िपवळे असतात. इतर बहुशः िचमणी माणे. मादीचा पोटाकडचा 
रंग िफका ताबुंस िपवळा असतो. याचंी जन्मभिूम पि म आिशया आिण त्यालगतचा युरोप ही होय. तेथून 
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त्याचं्या झुंडीच्या झुंडी जमून इकडे येतात. ते शतेीभातीच्या जवळपासच्या झाडीत वसित करतात. ते धान्य 
आिण कीड खातात. उन्हा याला भर आला हणजे ते जन्मभमूीकडे परत वळतात. 

 
िंपगशीषर् बंिंटग Redheaded bunting. 

 
बिंंटग िंपगशीषर् Emberiza melanocephala बिंंटगा . 
 
वसित– पि मपाक आिण त्याळगतचा बहुताशंी उ र भारत. दिक्षणेस कोइमतूरपयत आिण पूवस 

छोटा नागपूर येथपयत दिक्षण भारत. हे पक्षी िचमणीएवढे असून त्याचंी आकृित िचमणीचीच असते. रंग 
िनराळा असतो. नराचे डोके िंपगट असून त्याच रंगाचा नरिचमण्याच्या छातीवर असतो तसा याच्याही 
छातीवर िटळा असतो. पोट िपवळे असते. मादीचा पोटाकडला भाग ताबुंस िफका िपवळा असतो. हे पक्षी 
वरील माणेच परदेशातून इकडे येऊन जातात. 

 
पंकोळी. Crag martin. 

 
तदािद पकंालुक Hirundo concolor पकंालुका . 
 
वसित– आसामवजर् भारत. 
 

 
 

आ॰ २०·४ पंकोळी. 
 
पाकोळी असे पु कळ जातीच्या प यानंा हणतात. त्यापैंकी िचखलाचे घरटे बाधंणारी जी पाकोळी 

ती पकंोळी होय. पकं हणजे िचखल. या पाकोळीचा आकार िचमणीएवढा असतो, मातर् पखं िमट यावर 
देखील शपेटीच्या पलीकडे जातात. शपूेट अमळ पसरट आिण आिण चौरस असते. रंग धुरकट काळा 
असतो. ड गराचे तुटलेले कडे यानंा फार आवडतात, त्या माणे त्यानंा दगडी िंभतीही आवडतात. अशा 
क ाला िंकवा िंभतीला िचखल िचकटवनू त्या घरटी तयार करतात. घरटे एका ा वाटीसारखे असते. 
वळचण िंकवा वळचणीसारख्या क ाला असलेला एखादा कंगोरा, याच्या खाली थोडी सापट ठेवनू घरटे 
केलेले असते. एका ा पुलाच्या कमानीखालीही अशी जागा सापडते, ती त्या पसंत करतात. त्यानंा 
िवण्याचा हंगाम असा काही नसतो. या पाको या िच  िच  असा आवाज काढीत उडतात आिण उडता 
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उडताच मशके पकडून मटकावतात. िपलानंा त्या मशकेच खायला घालतात. िपले जाणती झा यावर ती 
एका ा कठ ावर बसतात आिण आईबाप उडता उडताच त्याचं्या त डात मशकरूपी घास टाकतात. त 
पाहण्याची मोठी मौज असते. या पाको या जमाव करून राहतात. इतर जातीच्या पाको याचंीही संगत 
त्या पतकरतात. 

 
काडीवाली पाकोळी Common swallow 

 
तदािद का पुच्छ Hirund rustica पकंालुका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
जन्मभमूी– िहमालय १२०० ते २१०० मीटर उंचीपयत. 
 
लहानसे सुटसुटीत अंग व लाबंलचक पखं असून ते भराभर वर खाली करून उडणारा लहानसा 

पक्षी असला हणजे त्याला पाकोळी हणतात. एक पाकोळी अशी असते की ितच्या शपेटीत जणू दोन 
का ा खुपसले या असतात. या काडीवा या पाको याचे थवचे्या थवे िहमालयावरून िंकवा त्याच्याही 
पलीकडील वाय य िदशचे्या देशाकडून येऊन भारतभर पसरतात. या काडीवा याचें अंग िचमणीच्या 
एवढेच असते. त डावळा िंपगट, कंठ काळा, पोट िपवळस पाढंरे आिण इतर भाग काळे कुळकुळीत, असे 
याचें रूप असते. िहवा याच्या आरंभी हे पक्षी इकडे येतात. मधून मधून ते मो ा झाडावर िंकवा 
तारबोलीच्या तारावर थोडा िवसावा घेतात. मु ामाकरता ते एका ा त याचा िंकवा काल याचा काठ पसंत 
करतात. तेथे राहून ते वरचेवर छोटी उ ाणे करून मशके पकडून मटकावतात. ही िशकार चालू 
असतानाच एकाक्षरी आवाजही काढतात. उन्हाळा संपण्याच्या सुमारास देशभर िवखुरलेले हे पक्षी 
िठकिठकाणी जमा होतात आिण आप या जन्मभमूीकडे वासास िनघतात. याचंी घरटी ड गरक ाला 
िंकवा िंभतीला िचकटवलेली असतात. िचखल व गवत यानंी ती घडवलेली असतात. 
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आ॰ २०·५ काडीवाली पाकोळी 
 

तारवाली पाकोळी Wiretailed swallow. 
 
का पुच्छािद सूतर्पुच्छ Hirundo smilhii पंकालुका . 
 
वसित– िहमालय व नीलिगरी यामधील भारत, पािक तान व देश. िहमालयी १५०० मीटर 

उंचीपयत. 
 
ही पाकोळी अशी असते की, ितच्या शपेटीत जणू दोन तारा खुपसले या असतात. हे पक्षी 

िचमणीच्या आकाराचे असतात. याचें डोके िंपगट आिण पोट पाढंरे असते. इतर अंग जाभंळट काळे असते. 
हे पक्षी कालवा, तलाव, ओढा, अशा पाण्याच्या आधाराने राहतात. इकडे ितकडे उ ाणे करता करता ते 
मशके पकडतात. मधून मधून गंमत हणून काही िघर ा िंकवा उंच भराऱ्या मारतात. मधून मधून त्या िच  
िच  असे आवाज काढतात. त्यानंा िवणीचा हंगाम असा सागंण्यासारखा नसतो. वषार्त दोन दोन वतेे 
होतात. त्याचंी घरटी िचखलाची केलेली असतात. ती बोळक्यासारखी िदसतात. ती एका ा मंिदराच्या 
िंकवा पुलाच्या िंभतीला िंकवा ड गरक ाला िचकटलेली असतात. पु कळाचंी घरटी पथृक् पथृक् पण 
शजेारी शजेारी असतात. िपले उडती झा यावर उडता उडताच त्याचं्या त डात आईबाप घास देत असतात 
तो पाहण्याजोगा असतो. 

 

 
 

आ॰ २०·६ तारवाली पाकोळी. 
 

पाको या 
 
पु कळ जातीच्या ाण्यानंा पाको या हणतात. फुलपाखरानंा पाको या हणतात पण त्यानंा 

पतंगम हणण्याचे आपण ठरिवले आहे. काही लहानशा वाघुळानंा पाको या हणतात पण ते आहेत पशू. 



 

अनुकर्मिणका 

त्यानंा आपण वाघुळेच हणू. काही पिक्षजातींना पाको या हणतात त्याचं्यापैकी दोन जाती आता 
सािंगत या, आणखी दोन जाती पुढील करणात सागंावयाच्या आहेत. 

 
परीट. खंजरीट Wagtail. 

 
काही पक्षी असे आहेत की ते त्येक लहानसहान मु ामात सु ा चार दोन वळेा शपूेट खालवर 

करतात. परीट कपडे आपटतो त्या गो ीची अनुकृती होते हणून या प यानंा परीट असे नाव िमळालेले 
आहे. अशा परीट जाती अनेक आहेत. सवार्ंची उ ाणाची प ती एकच आहे. ते एका रेषेत न उडता खालवर 
खालवर हेलकावे घेतात. असे करताना ते िच  िच  आवाज काढतात. हे पक्षी पाणथळीतील मशकावर 
उपजीिवका करतात. याचं्यापैकी चार जाती अशा– 

 
करटा परीट Grey wagtail. 

 
रजकािद कबुर्र Motacilla capsica रजका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, लंका, देश. 
 
याचे पोट िपवळस असून पाठ व शपूेट इ. काळे पाढंरे असते. याचा आकार साधारणपणे 

िचमणीएवढा असतो. याची जन्मभमूी िहमालयावर १८०० ते ३६०० मीटर उंचीपयत आहे. तेथून ते 
िहवा यात इकडे येतात आिण उन्हा याअखेर परततात. 

 

 
 

आ॰ २०·७ करडा परीट. 
 

शबल परीट Large pied wagtail. 
 
तदािद रजक Motacille maderaspatensis रजका . 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २०·८ शबल परीट. 
 
वसित– िंसध आिण आसामवजर् भारत, िहमालयी ६०० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार िचमणीच्यापेक्षा मोठा असतो. याच्या मागे पुढे पाढंरा प ा असतो. पोट पाढंरे असते. 

हा भारतात थायी आहे. हा िववाहसमयी लहानसे गाणे गातो. िवणीचा हंगाम उन्हाळा िहवाळा हा असतो. 
 

ेतमुख परीट White wagtail. 
 
रजकािद खंजरीट Motacille alba रजका . 
 
वसित– भारत, पाक, िच  लंका. िहमालयी १८०० ते ३६०० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार शबलाच्याच सुमाराचा असतो. शबलाच्या केवळ भवुयाच पाढंऱ्या असतात. पण याचा 

सबधं मुखवटा पाढंरा असतो. पोटही पाढंरे असते, पखं शबल असतात. याची जन्मभमूी िहमालयावरची. 
तेथून ते पावसाळा संपता संपता इतरतर् येऊन पसरतात व उन्हा यात परत जातात. 

 

 
 



 

अनुकर्मिणका 

आ॰ २०·९ ेतमुख परीट. 
 

िपवळस परीट Yellow headed wagtail. 
 
रजकािद पीतागं Motacilla citreola रजका . 
 
वसित– पािक तान, दिक्षणेस हैसूरापयत भारत, देश. 
 
जन्मभमूी– का मीर १५०० ते ३६०० मीटर उंचीपयत. 
 
या प याचा आकार िचमणीएवढा असतो. उन्हा यात नराचे डोके छाती पोट ही िपवळी असतात. 

िवशषेतः डोके िपवळे असते. िहवा यात नरमादी दोघाचेंही पोटाकडील अंग िपवळस आिण पाठीकडील 
करडे असते. हे पक्षी पाण्यापासून दूर सहसा जात नाहीत. हे लहानमोठे जमाव करून वावरतात. याचंा 
िवणीचा हंगाम उ र उन्हा यात असतो. ते हा ते िहमालयावर जातात. 

 
िपिपट. पीतचटक Pipit. 

 
तदािद पीतचटक Anthus novaeseelandiac रजका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. १८०० मीटर उंचीपयत. 
 

 
 

आ॰ २०·१० िपवळस परीट. 
 



 

अनुकर्मिणका 

याचा आकार आकृित आिण रंगही बहुशः मादी िचमणीसारखा असतो. चोच मातर् बारीक आिण 
लाबंट असते. पाठीकडचा रंग अमळ अिधक िंपगट असतो. हा शतेात िंकवा गवती रानात वावरतो आिण 
िकडे वचूेन खातो. याचा िवणीचा हंगाम उन्हाळा पावसाळा या दोनही काळात चालतो. िववाहसमयी 
त्यातील नर उंच उडी घेऊन थोडी गाण्याची चुणुक दाखवतो. एरवीचे चालणे उडणे परीटाचं्या धरतीवर 
असते. शपूेट हालवणे अमळ मंद असते. आवाज िपटिपट असे असतात. एका ा ध ाच्या आसऱ्याला 
भईुत या खळग्यात का ा केस मुळखं ा इत्यादीचे त्याचे घरटे असते. 

 
छोटा चडंोल Small Indian skylark. 

 
तदािद चडंोल Alauda gulgula चडंोला . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हे पक्षी एका ा आडोशाला भईुतच खळगा करून त्यात गवताच्या का ा रचून त्यावर अंडी 

घालतात. काही पिक्षजाती आकाराने लहानशा असून आकाशात उंच भरारी मारण्यात िवशषे पटाईत 
असतात. अशा भराऱ्या मारतानाच हे पक्षी सुरेल गाणेही गातात. अशा प याना चडंोल हणतात. त्यातली 
ही एक जात आहे. याचा आकार िचमणीएवढा असतो. रंगही बहुतेक तसाच असतो. पोट थोडेसे िपवळस 
असून इतर अंगास थोडीशी िवटकरी छटा असते. शडीच्या जागी एक दोन िपसे िंकिच  लाबंट मागे 
रोखलेली अशी असतात. या प यानंा पाणथळींच्या आिण शतेीच्या शजेारची गवती राने आवडतात. िपके 
काढून घेत यानंतरच्या उघ ा शतेातही त्याचंा वावर असतो. तुरूतुरू इकडे ितकडे धावता धावता ते 
गवताचे बी िंकवा िकडे उचलून खातात. उन्हाळा आिण पिहला पावसाळा यात त्याचं्या िवणीचा हंगाम येतो. 
त्यावळेी नर चडंोल उंचच उंच दृ ीच्या ट याच्या अखेरीपयत उभे उ ाण करतो. चढता चढता तो गाणे 
सुरू करतो ते मातर् तो िदसेनासे झाला तरी चागंली पाच दहा िमिनटे चालू राहते. नंतर तो चढला तसाच 
सरळ उतरतो. मधे एक दोनदा अंतराळातच मु ाम करतो. भईुजवळ येताच आडवा झटका घेऊन तो 
खाली बसतो. कधी कधी अनेक नर जणू पधार् दशर्न के या माणे एकाचवळेी जवळपास याच लीला 
करतात. मा ा शातंपणे या लीला पहात असतात. सवार्त लाबंलचक गाणे उडता उडता गाियलेले असे 
केवळ चडंोलाचेंच, िवशषेतः या चडंोलाचेच असते. 

 

 
 

आ॰ २०·११ छोटा चडंोल. 
 



 

अनुकर्मिणका 

िशखावंत चंडोल Crested lark 
 

तदािद िशखावतं Galerida cristata चडंोला .
 

िशखावतंािद देव Galerida deva ,,
 

िशखावतंािद दिक्षण Galerida malabarica ,,
 
वसित– िहमालय सोडून भारत, पि म पािक तान. पिहला दिक्षणेत आढळत नाही. इतरापैकी 

एक तरी िनदान त्येक ातंात आढळतो. पिहला िशखावतं आकाराने िचमणीपेक्षा मोठा असतो, वणर् 
साधारणतः मादी िचमणीचा असतो. मातर् छातीवर तुटकरेषा असतात. नावाला अनुसरून उभी शडी असते. 
इतर दोहींचे आकार िचमणीएवढे आिण रंग िफकट असतो. हे चडंोलसु ा गवती रानात िंहडणारे असतात 
आिण गवताचे बी आिण कीड वचूेन खातात. याचंा िववाहऋतु उन्हा यात असतो. ते हा तेही आकाशी 
भरारी मारून गाणे गातात. पण ती भरारी आिण ते गाणे छो ाच्या इतके मनोहारी नसते आिण िवपुलही 
नसते. 

 

 
 

आ॰ २०·१२ िशखावतं चडंोल. 
 

िंफच चंडोल Black bellied finch lark 
 
तदािद िंफचोल Eremoplerix grisea चडंोला  
 
वसित– िहमालयाच्या दिक्षणेस पि मपाक, भारत, लंका. 
 



 

अनुकर्मिणका 

हा उघ ा शतेात आिण गवती रानात आढळतो. हा जिमनीवर बसला हणजे कळून येत नाही, 
इतका मातीच्या रंगाशी समरस असतो. याचा आकार िचमणीहून थोडा लहान असतो. भईुवर बसताना पोट 
भईुवर टेकूनच बसतो. नराचे पोट काळे असते, कुशीला थोडा भाग पाढंरा असतो, आिण गालही पाढंरे 
असतात. मादीचे पोट िपवळे असते आिण इतरतर् रंग िचमणीसारखा पण अिधक िंपगट असतो. हा िंफचोल 
छो ा चडंोलापेक्षा कमी उंच, सरासरी आठ मजले उंच, भरारी मारतो आिण काही वळेाने ट पे घेत घेत 
उतरतो. या सवर् हालचालींबरोबर गाणे असतेच. याला िववाहऋतू असा नसतो. [असे सलीम अली यानंी हटले 
आहे. मी लोणाव यात पचंवीस वष होतो. तेथे हे पक्षी आहेत. तेथे त्याचं्या या लीला केवळ उन्हा यातच दृ ीस पडत. िठकिठकाणी त्याचंा ऋतु 
वेगवेगळा असेल. अशी शक्यता आहे. त्या अथार्ने वरील िवधान यथाथर् आहे. पु कळानंा िठकिठकाणचे अनुभव घेता येणे शक्य नसते. ते त्या त्या 
िठकाणी िनरीक्षण करणाराकडून माहीत करून घेणे हा एक ानाजर्नाचा मागर् आहे.] 

 

 
 

आ॰ २०·१३ िंफच चडंोल. 
 

च मेवाला White eye. 
 
तदािद चक्षु य Zosterops palpebrosa चक्षु या . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी िचमणीहूनही लहान असतो. याचा रंग पाठीकडे िहरवा आिण पोटाकडे िहरवस िपवळा 

असून डो याभोवती पाढंरे कडे असते. या क ावरून च मेवाला हे नाव िनघालेले आहे. याच्या पावलाचंा 
रंग राखी असतो. हे िचमुकले पक्षी झाडाचं्या पालवीत िंहडून बारीकसारीक कीड हुडकून खातात. ते 
फुलातला मधही खातात. रानफळे त्याना आवडतात. उन्हा यात त्याचंा िववाहऋतु असतो. त्यावळेी नर 
लहानसे गाणे गातो. त्यातले आवाज घंुगुर वाज यासारखे असतात. झाडाच्या डहाळीच्या टोकाशी एका 
दुबेळक्यात पाळण्यासारखे अडकवलेले असे त्याचें घरटे असते. घरटे िवणलेले असते. त्यात गवताचे तंतू 
अडकवण्यासाठी को याचं्या जा याचे तंतू वापरलेले असतात. हे पक्षी लहान मोठे थव ेकरून राहतात. 
कधी कधी थ यात शकेडो पक्षी असतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २०·१४ च मेवाला. 
 

फुलचूष पक्षी Sunbirds. 
 
आकार िचमणीपेक्षा लहान, बहुतेक घाट िचमणीचाच, फ  चोच बारीक लाबं आिण खाली 

वाकलेली ज्याची असते अशा प यानंा फुलचूष हणतात. कारण ते वारंवार फुलातला मध चोखून घेताना 
िदसून येतात. िजभेची नळी बनवनू त्या िजभेने ते फुलातला मध शोधतात. यात या दोन जाती येथे 
सागंावयाच्या आहेत. 

 
कलिंवक फुलचूष Purple sunbird (रंगीत िचतर्) 

 
तदािद कलिंवक Nectarinia asiatica कलिंवका  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
याचा रंग पाठीकडे िहरवािंपगा असून पोटाकडे िपवळस असतो. पखंाचंा रंग अिधक दाट काळसर 

असून छातीच्या मध्यावर एक आडवा काळा प ा असतो. िववाहऋतूत नराला िविवध रंग येतात. त्याची 
मान मोराच्या मानेसारखी झळकते. इतरतर् असेच रंग आलेले असतात. हा ऋतु के हा येतो त्याचा नेम 
नाही. बहुधा उन्हा यात येतो. अशा वळेी नर उंच जागी बसून मधुर गाणे गातो. एरवीचे त्याचे आवाज वीच् 
वीच् असे असतात त्यातच एका ा सुराची भर पडते आिण मधुरता येते. याचे घरटे एखा ा झाडाच्या 
कोव या फादंीच्या िंकवा लतेच्या काडंापासून ल बत सोडलेले असते. ते गवताचें बनिवलेले असून 
कोिळ काने त्याजवर झाडाची सालपटे िंकवा असलेच काही क्षदुर् पदाथर् अडकवलेले असतात. घर ाचे 
ार टपालाच्या पेटीच्या सापटीसारखे एका बाजूला झापडीआड असते. 

 
िंतर्क फुलचूष Purplerumped sunbird. (रंगीत िचतर्) 

 
कलिंवकािद िंवक Nectarinia xelonica. कलिंवका . 
 
वसित– लंका आिण मंुबई कलकत्त्यापयत दिक्षण भारत. 
 
यातील मादीचा रंग कलिंवक मादीच्या सारखा असतो पण पोटाकडे अमळ अिधक िपवळा असतो. 

नराचा रंग डोके िनळे, गाल काळसर जाभंळे, हनुवटी उजळ जाभंळी, छाती काळसर जाभंळी, पाठपंख 
िंपगट जाभंळे, शपूेट उ राधर् काळे, पोट िपवळे गुडघ्याखाली राखट, असा असतो. िववाहऋतूत कोणाचाच 
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रंग पालटत नाही. याचंा वभाव कलिंवकासारखाच असतो. कलिंवकाना शवेग्याची फुले िवशषे आवडतात 
आिण यानंा बाडंगुळाची फुले िवशषे आवडतात. िववाहसमयी हा लहानसे मंजूळ गाणे गातो. याचा हा समय 
के हा येतो त्याचा नेम नाही. 

 
फुलटोचा पु पतुंद Flowerpecker. (रंगीत िचतर्) 

 
तदािद पु पतुंद Dicacum erythrorhynchos पु पतुंदा . 
 
वसित :– ओसाडी सोडून इतर भारत, पूवर्पािक तान, लंका. 
 
हे पक्षी फुलचूषप यापेक्षाही लहान असतात. याची चोच त्याच्यापेक्षा आखूड असते. ितचा रंग 

ताबंसू असतो. पाठीकडचा रंग िहरवस िंपगा आिण पोटाकडला पाडुंरका असतो. पाय राखी असतात. हे 
िक्लक् िक्लक् असे उ ार काढीत झाडाझुडुपात िंहडून फुलातला मध खातात. त्याकरता मधाच्या 
जागेशजेारी पाकळीला चोचीने भोक पाडतात आिण त्यातून आपले काम साधून घेतात. यावरून त्याना 
फुलटोचे असे नाव िदले आहे. या प यानंा बाडंगुळे फार आवडतात. त्याचंा मध तर त्यानंा ि य असतोच 
पण त्याची फळेही त्याना ि य असतात. ही फळे ते सबधंच िगळतात. मग िव ा त्याच िंकवा दुसऱ्या एका ा 
झाडाच्या खोडावर टाकतात त्यात ज्या िबया असतात त्या िचकट असतात त्या त्या खोडास िचकटून 
बाडंगुळाची लागण होते. फुलातला मध खाताना ते परागिविनमय घडवनू आणतात आिण फळे खाऊन 
नंतर त्याची लागवडही करतात. अशा दोन रीतींनी हे पक्षी वृक्षाचंी हानी करतात. बाडंगुळे शतेीतील 
फळझाडावरच फार येत अस यामुळे हे पक्षी शतेीला मोठाच अपकार करतात. बाडंगुळाखेरीज इतर 
झाडावर हे पक्षी संचार करीत नाहीत असे मातर् नाही. या प याचंा िववाहऋतु उन्हा यात असतो. त्याचे 
घरटे फुलचूषप तीचेच पण अिधक सुबक आिण नीटनेटके असते. 

 
साराशं :– 

 
मागील करणात या प यां माणेच याही करणातले सवर् पक्षी काका ा याच ेणीतले आहेत. 

येथे सािंगतले या प यापैंकी चडंोल हे उ म गायक आहेत. सुगरणपक्षी घरटी बाधंण्याच्या कौश यािवषयी 
िवशषे िस  आहेत. याच प याचंी जुटीने राहून वसाहत करण्याची वृ ी ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे. 

 
काका ा ेणीतले एकंदर सवर् पक्षी मनु यव तीत िंकवा ितच्या जवळपास शतेीभातीच्या 

आसऱ्याला राहणारे आहेत. ते पाहण्याकरता फार दूर रानात जाव े लागत नाही. उ ानात, शतेात, 
कंुपणात िंकवा त्या शजेारच्या रानात सािरका व यामा सोडून हे सवर् पक्षी आढळण्याजोगे आहेत. यातला 
सवार्त मोठा पक्षी हणजे कावळा, आिण सवार्त लहान पक्षी हटला हणजे फुलोचा, िंकवा फुलचूष. हे पक्षी 
िचमणीपेक्षाही लहान असतात. मोर हा सध्या भारताचा रा टर्ीय पक्षी ठरला आहे. तो सवार्त संुदर, िनदान 
भारतीय प यात तरी सुंदर आहे यात शकंा नाही. तथािप काका ा ेणीतला नर फुलचूषपक्षी आप या 
िववाहऋतूत मोराचे सवर् वणर्स दयर् धारण करतो. तो आकाराने फार लहान असतो ही गो  िनराळी. तसे 
पािहले तर मोराचा आवाज अगदीच ककर् श असतो. त्याच्या मानाने या फुलचूषाचा आवाज लहान खरा पण 
मंजूळ असतो. 
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मागील करणात काका ा ेणीतले जे पक्षी सािंगतले त्याचंी एकंदर १० कुले आहेत. त्यापैंकी 
काका  कुलात या तीनच जाती आहेत. व गुवदा  कुलात या तीन आहेत. ज पका  कुलात या जाती 
पु कळ आहेत. त्यात चार उपकुले असून त्येक उपकुलात अनेक जाती आहेत. ज पक मक्षाद िवज पक 
आिण क तूर ही त्या उपकुलातली नाव ेआहेत. 

 
तुत करणात नऊ कुले सािंगतली आहेत. यापैंकी चटका  हे कुल मोठे आहे. यात तीन 

उपकुले सािंगतली आहेत. चटक, वयक व मुनीय अशी ती उपकुले आहेत. 
 
या ेणीतला भोरडा पक्षी शतेातले धान्य खातो आिण िचमण्या घरातले धान्य खातात. त्यामुळे 

आपले काही नुकसान होते हे खरे पण हे पक्षी आपणाला उपदर्व करणारी कीडही खातात. कीड खाणे हा 
या सवर्च प याचंा वभाव आहे. त्यामुळे एकंदरीत त्यापासून आपले िहतच होते. कीटकाचंी जा अफाट 
अस यामुळे त्याचं्या संहाराची अशी सोय आहे, हणूनच एकंदर तोल संभाळला जात आहे. 
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करण २१ 
 

कोिकळ पोपट इ. 
 

कोिकळ. कोिकल. Koel (रंगीत िचतर्) 
 
तदािद कोिकल Eudynamis scolopacea कोिकला . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
वसंताचे वागत कू ऊ अशा आरो या देऊन करणारा काळा पक्षी हणून हा िस  आहे. हा 

वागतकार पुरुष असतो याची ी वगे या रंगाची असते. कोिकळ िंकवा कोिकळा काव याइतके उघडपणे 
वावरत नाही. होता होईतो झाडाच्या पालवीत लपून राहण्याचा त्याचंा वभाव असतो. वसंतात त्याच्या 
िववाहाचा ऋतु सुरू होतो ते हा चागंला पाऊस पडेपयत कोिकळ कोिकळा अिधक उघडपणे वावरतात. 
तरी सु ा ते झाडावरून खाली उतरतात असे िचतच घडते. ते उंच झाडावर बसूनच मोठ मोठे आवाज 
काढतात. त्यावरून आपण त्याना हुडकून काढून पािहले तर अथार्  ते िदसतात. कोिकळाचा रंग 
काव यासारखा काळा ते हा बसलेला कोिकळ कावळा नाही हे थम त्याच्या आवाजावरूनच ठरवावे 
लागते. उडता कोिकळ पिहला हणजे समजून येते की कोिकल काव यापेक्षा अिधक लाबंट आिण 
सडपातळ असतो. तो काव यापेक्षा झपा ाने उडतो. कोिकळानंा बोटे दोन पुढे दोन मागे अशी तर 
काव यानंा तीन पुढे एक मागे अशी असतात. उ र उन्हा यात कावळा व कोिकल याच्या झटाप ा 
पाहावयास िमळतात ते हा कोिकल काव यापेक्षा चपळ असतो हे कळून येते. 

 

 
 

आ॰ २१·१ कोिकळ व कावळा. 
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कोिकळेचा रंग िंपग्यात पाढंरे आडवे प े  असा असतो. डोळे गुंजावाणी लाल असतात. आकार 
आकृती यात काही िनराळे नसते. आवाज मातर् क बडीच्या आवाजासारखा पण मोठा असतो. एका 
झाडावरून दुसऱ्या झाडावर जाताना ती प  िदसू शकते. िववाहऋतूत कोिकळ कोिकळा एकमेकाला 
साथ देतात. बहुधा एका कोिकळेची साथ करणारे कोिकळ दोन तीन असतात, िच  एक असतो. [पुण्यात, 
इंदुरात आिण आसपास कोिकळाचं्या वतर्नावर ल य ठेवनू पाहता एका मादीला अनेक नर साथ करतात असे िदसून आले आहे. तथािप िस  
पिक्षवे े सलीम अली यानंी त्याचं्या जो ा असतात, असे िलिहले आहे. या दोनही िनरीक्षणाचंा अंतभार्व करण्याकरता वरील िवधान केले आहे.] 

कोिकळ कोिकळा एका झाडावर अगदी जवळ बसून साथ करतात असे सहसा दृ ीस पडत नाही. एका 
िठकाणी कोिकळा आिण थो ाशा अंतरावर कोिकळ असतात. कोिकळ आिण कावळे याची लगीनसराई 
एकाच काळात येते. कावळे घरटी करू लागले की कोिकळाना आनंद होतो, कारण कोिकळेला आपली 
अंडी काव याचं्या घर ात टाकून मोकळे हावयाचे असते. एकादे घरटे िंकवा पु कळ घरटी सु ा हेरून 
ती आपला िववाह उरकून घेते. अंडी घालण्याची वळे आली की ती नरकोिकलानंा आप या आवाजाने तसे 
कळिवते. एक कोिकळ काव याची खोडी काढतो. कावळा त्याचा पाठलाग करतो. कावळी बहुधा 
चाऱ्याकरता बाहेर गेलेली असते. कोिकळ आिण कावळा दूर आहेत तोवर कोिकळा काव याचं्या घर ात 
िशरून त्याचे एक अंडे उचलून खाते िंकवा बाहेर टाकून देते. मग ती आपले अंडे तेथे घालून घर ातून 
िनघून जाते. कोिकळ काव याच्या तावडीत सापडत नाही. कावळा कंटाळून परत येतो. कोिकळा पुनः पुनः 
त्याच घर ात अंडी घालते िंकवा अनेक घर ात िमळून अनेक अंडी घालते. कोिकळ िपले काव याच्या 
घर ात काव याचं्या िपलाबरोबर वाढतात. त्याना पखं फुटून उडायला येईपयत मादी िपलानंा त्याचंा 
िविश  िचतर्िविचतर् रंग येऊ लागतो. तरी त्यानंा कावळे भरवीतच असतात. या गो ीकडे कोिकळाचें ल य 
असते. ते मधून मधून िपलानंा पाहून आपले गाणे गात असतात. कोिकळा आपला श द उ ारते आिण सवर् 
िनघून जातात. चागंले उडता येऊ लागले की कोिकळिपले कोिकलाबंरोबर उडून जातात. त्यानंा आता 
काव याचंी संगत नको असते! या गो ी पावसा याच्या आरंभी घडतात. कोिकळाचे गाणे यानंतर बदं होते. 
पुनः वसंत येईपयत कोिकळ िवशषे आवाज काढीत नाहीत. काढलाच तर कुवु कुवु असा घाईघाईने काही 
उ ार करतात. काव याच्या घरटात असताना कोिकळाचें खा  कावळे देतील ते हे उघडच आहे. 
ौढपणी फळे आिण अ या सुरवटं इ॰ कोिकळाचें खा  असते. 

 
नर कोिकळ आिण कावळे याचें भाडंण दरवषीर् अनेक वळेा दृ ीस पडते. परंतु मादी कोिकळा आिण 

कावळे याचें भाडंण दहा वषार्नी एकादे वळेेस िदसून येते. कोिकळा काव याच्या घर ात काही घाळमेल 
करीत आहे असे जे हा काव यानंा कळेल ते हा तसे घडणे शक्य असते, पण कोिकळा आपला लबाडीचा 
यवहार इतका झटपट उरकते की काव यानंा तो कळून येत नाही. कोिकळा माणसाच्या घरात िशरते असे 
सहसा घडत नाही. पण एकदा तसे घडले ते हा पाहतो तो खूप कावळे ितच्या अंगावर धावनू आले होते, 
असे आढळले. कोिकळा घरात िशरली आिण कावळे अंगणातच थबकले हणून वाचली. एकंदरीत 
कोिकळा काव यापेक्षा धूतर् यात शकंा नाही, कारण असले संग अगदी तुरळक घडतात. १९६१ जुलै १२ 
ला पुण्यात लय झाला. नदीकाठच्या घराचें दोन दोन मजले पाण्यात बुडाले, ते हाची गो . अशाच 
घराशजेारच्या एका झाडावर काव याचंी घरटी होती. त्याच्या अगदी जवळ नदीचे पाणी आले. कावळे 
िभऊन पळून गेले. कोिकळ मातर् जवळपास रािहले. पाणी ओसरू लागले. इतक्यात एक कोिकळ नर 
त डात अंडे घेऊन उडत उडत शजेारच्या झाडावर जाताना िदसला. क्षणात तो तेथे पोचला आिण तेथून 
एक कोिकळा काव याच्या घर ाकडे िनघालेली िदसली. ितला अंडी घालण्याला चागंलीच संधी 
सापडली, हे उघड आहे. अंडी घालण्याला हा समय फार उिशराचा होता, हे मातर् खरे. ए हाना पु कळ कोिकळाचंी 
िपलेसु ा तयार झालेली होती. 
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पावशा िपक Common hawk cuckoo 
 
तदािद िपक Cuculus varius कोिकला  
 
वसित– भारत, पूवर्पाक, लंका, िहमालयी ७५० मीटर उंचीपयत. 
 
या प याचा आकार पार याएवढा असतो. रंग भरुका असून त्यात पाढंऱ्या आड या रेषा असतात. हा 

कीडखाऊ आहे. हा पु कळवळेा पानपाचो यात या िक ावर झडप मारतो. हा पक्षी ‘कू कुऊ कू कुऊ’ 
असे वारंवार ओरडतो. कधी कधी तर रातर्ीसु ा ओरडतो. तीन अक्षरी श द उ रो र अिधकािधक जोराने 
दहापाच वळेा उ ारतो, आिण एकदम थाबंतो. क्षणभराने पुनः तसेच ओरडतो. अशा त्याच्या आवृत्त्या अगदी 
कंटाळा येईतोवर चालतात. या श दाचंा अथर् कोणी कोणी ‘पाऊस आला’ असा करतात तर कोणी ‘पी 
क्हा?ं’ ‘ि ये ािस’ असा करतात. दोनही अथर् खरे आहेत. पाऊस यायचा असतो आिण या प याची ि या 
त्याला भेटायची असते. ती भेटते ते हा ओरडणे बदं पडते. पाऊस आणणारा हा पावशा आप या ि येला 
अंडी घालायला घरटे बाधंीत नाही. ती एका ा ब ा सातभाईच्या घर ात अंडी घालते. सातभाईची 
अंडी तेथे असतात. पावशी िपलू अं ातून बाहेर येते ते हा सातभाईचे अंडे असले तर ते िंकवा िपलू असले 
तर ते देखील, पावशीच्या िपलाला सहन होत नाही. ते त्याच्या खाली आप या पखंाचा बुडखा खुपसून 
त्याला पाठीवर घेते. तशा योग्यतेचा खळगा असतो. नंतर ते पाठीवरचे ओझे घेऊन ते घर ाच्या काठाशी 
रागंत जाते आिण घर ाबंाहेर ओझे लोटून देऊन आपण मधे परतते. या माणे सवर् सातभाई िपले लोटून 
िद याखेरीज पावशी िपलू व थ रहात नाही. मालक मालकीण या उपरी िपलानंाच खाऊ घालतात! 

 

 
 

आ॰ २१·२ पावशा. 
 

चातक Pied crested cuckoo 
 
तदािद चातक Clamator jacobinus कोिकला . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी २४०० मीटर उंचीपयत. 
 
यात दोन पोटजाती आहेत. एक साळंुकीपेक्षा मोठी व एक लहान इतकाच फरक. याचा रंग 

पाठीकडे बहुशः काळा आिण पोटाकडे बहुशः पाढंरा असा असतो. पखंात पाढंरे प े  असतात तसेच 
शपेटातही का यात पाढंरे आडवे प े  खालच्या अंगास असतात. याचे ठळक लक्षण हणजे याला मागे 
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रोखलेली शडी असते हे आहे. चातकालाच सारंग असे दुसरे नाव आहे त्याचा अथर् दोन रंग असलेला असा 
आहे. हे पक्षी कोिकळ आिण पावशा याचं्या माणेच फळे व कीड खातात. िकडे पकडण्याकरता ते 
झाडावरून जिमनीवर उतरतात. िवसावा झाडावरच घेतात. 

 

 
 

आ॰ २१·३ चातक. 
 
हा पक्षी पावसाची वाट पाहणारा आहे आिण पावसािशवाय कसले पाणी तो पीत नाही अशी पूवार्पार 

िस ी आहे. यातली खरी गो  इतकीच आहे की, चातक पावसा याखेरीज इतर िदवसात आप या दृ ीस 
पडत नाही. पावसाळी पाऊस पडण्यापूवीर्ं ८, १० िदवस हा िदसून येतो. हा लहान लहान आवाज काढतो 
त्यावरून याच्याकडे ल य जाते. आवाज मृदु शीळ घात यासारखे दोन अक्षरी पी ऊ अशासारखे असतात. 
नर मादीला आळवीत असतो. हे आराधन झाडावर बस या बस या िंकवा हवते उडता उडताही चालू 
असते. पावसाच्या सरी येण्याचाच तो समय असतो. चातक पक्षी घरटे बाधंीत नाहीत. छो ा सातभाईंच्या 
घर ात मादी अंडी घालते त्यावळेेला ती सातभीईचे अंडे काढून टाकते िंकवा नाही यासंबधंी नेम नाही. 
पावसाळा संपता संपता सातभाईच्या िपलाबरोबर िंकवा त्यािवनाही चातक िपले बाहेर येतात आिण आपला 
चिरताथर् चालव ूलागतात. एका ा मिहन्याभरात ती ज्या रानात जन्माला येतात त्यापासून दूर िनघून 
जातात. 

 
लहान एक व मोठी एक अशा ज्या दोन चातकजाती सािंगत या त्यात या लहान जातीतले पक्षी 

लंका आिण दिक्षणभारत एव ात िंहडतात. पण मो ा जातीतले पक्षी भारत सोडून आि केत जातात. 
िहवा यात ते ितकडे जातात आिण पुढ या पावसा याच्या सुमारास परततात. 

 
कंुभारकावळा. कंुभकार Crowpheasant or coucal. 
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तदािद कंुभकार Centropus sinensis कोिकला . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका, िहमालयी १८०० मीटर उंचीपयत. 
 
हा पक्षी काव याहून जरा मोठा असतो. याचा रंग काळा असून याच्या पखंात सोनेरी झाक असते. 

हा एकटा दुकटाच झाडीत डहा यावर, मो ा खोडावर, िंकवा भईुवर पडले या पानपाचो यावर िंहडत 
असतो. तो िकडीच्या शोधात असतो. मधून मधून तो कूप कूप असे घुमणारे आवाज काढीत असतो. साधेल 
ते हा हा इतर प याचंी अंडी आिण िपले सु ा चोरून खातो. सरडे आिण उंदीरसु ा तो मारून खातो. याचे 
वतःचे घरटे एका ा झुडपात िंकवा वृक्षाच्या तळच्या फां ामध्ये बाधंलेले असते. ते एका ा घ ाएवढे 
असून त्याचे त ड एका बाजूला केलेले असते. त्यावरून याला कंुभारकावळा हणतात. 

 

 
 

आ॰ २१·४ कंुभारकावळा. 
 
कंुभारकाव याचंी गणना कोिकळ पावशा चातक याचं्या कुलात करतात. तथािप तो परभतृ नाही, 

ही गो  ध्यानात ठेवली पािहजे. या चारी जातीत पायाची बोटे दोन मागे व दोन पुढे अशी चार चार असतात. 
 

पोपट. शुक Parakeet. 
 
पाळीव पक्षी आिण रानपक्षी या दोनही नात्यानंी पोपट िस  आहेत. पोपटी िहरवा असा एक रंगही 

िस  आहे. पोपटाचंी िवशषे ख्याती त्याचं्या बोलण्याच्या कलेमुळे आहे. काही थोडे मानवी बोल वारंवार 
ऐकले असता त्याचें अनुकरण ते करू शकतात. 

 
सामान्य कंठीवाला पोपट Rose ringed parakeet (रंगीत) 

 
तदािद शुक Psittacula krameri शुका . 
 
वसित :– भारत, पािक तान, देश, लंका. १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार साळंुकीपेक्षा जरा मोठा असतो. यातील नराला लाल कंठी घात यासारखी खूण 

असते. हे जुटीने मोठमोठे कळप करून राहतात आिण धान्याची शतेे आिण फळबागा याचं्यावर ह ा 
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करतात. सावर, पागंारा, इत्यादींच्या फुलात या मधाकरता त्याचं्या पाक या कुरतडून टाकून देतात. 
धान्य िंकवा फळे खातानाही पु कळसा माल उ ावनू टाकून देतात. बस या बस या िंकवा उडत 
असतानाही ककर् श आवाज काढतात. हे पक्षी झाडाच्या खोडाला भोक पाडून घरटी तयार करतात, िंकवा 
आयती भोके त्याकरता वापरतात. िंभतीत या भोकाचंाही ते उपयोग करतात. याचं्या िवणीचा हंगाम उ र 
िहवाळा आिण पूवर् उन्हाळा या काळात असतो. 

 
मोठा कंठीवाला पोपट Large Indian parakeet. (रंगीत िचतर्) 

 
शुकािद महाकाय Psittacula eupatria शुका . 
 
वसित– कराची, भारत, पूवर्पाक, देश, लंका. 
 
या पोपटाचा आकार सामान्यापेक्षा मोठा असतो. यातील नरालाही कंठी असते, िशवाय याच्या 

खां ावर लाल िटळे असतात. 
 
हे पक्षी दाट झाडीच्या रानात राहातात आिण मोठाले कळप करून धान्याच्या िपकावर आिण 

फळझाडावर ह ा करतात. सामान्यापेक्षाही हे फळाचंी नासाडी अिधक करतात. याचें िचरटणे 
सामान्यापेक्षा मोठे असते. हे झाडाचं्या खोडात भोके पाडून त्यात अंडी घालतात. हे िंभतीत या भोकाचंाही 
उपयोग करतात. याचंाही िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. 

 
नीलकंठ पोपट Blossom headed parakeet. (रंगीत) 

 
शुकािद जंबुल Psittacula cyanocephala शुका . 
 
वसित– पि म पाकमध्ये केवळ मूरीच्या आसपास; भारत, पूवर्पाक, देश, लंका. िहमालयी 

२१०० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार साळंुकीएवढा असतो. त्याच्या कंठापासून डोक्याकडे िनळा रंग पसरत गेलेला 

असतो. चोचीजवळ आिण डो याभोवती ताबंडा रंग असतो. चोचीची वरची पाकळी िपवळी आिण खालची 
िहरवस असते. नराच्या खां ावर लाल िटळे असतात. मादीच्या खां ावर िटळे नसतात आिण कंठाभोवती 
िपवळे कडे असते. शपेटीला दोन लाबं िपसे असतात त्याचंी टोके पाढंरी असतात. आहार िवहार 
इतरा माणेच असतात. 

 
लाडंा पोपट Lorikeet.(रंगीत ) 

 
तदािद लघुशुक Loricus vernalis शुका . 
 
वसित– िसकीमपासून पूवर्िहमालय, मंुबई ते कन्याकुमारी पि मभारत, पूवर्घाटातील 

िवशाखाप म, पूवर्पाक, अंदमान, देश. 
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या प याचा आकार िचमणीच्या सुमाराचा असतो. याला शपूेट इतकी आखूड असते की ती नसते 

हटले तरी चालेल. हे केवळ झाडाच्या दाट पालवीत वावरतात. ितच्यात ते सहज लपतात. फळे आिण 
फुलातला मध हेच त्याचें खाणे असते. हे आपली घरटी झाडाच्या खोडात कोरून घेतात. हे 
वटवाघळा माणे झाडाच्या फादंीला ल बून झोप घेतात. बाकी गो ी इतरा माणे. 

 
मराठा सुतार Mahratta woodpeekar (रंगीत िचतर्) 

 
तदािद तक्षक Deudrocopos mahrattensis तक्षका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका, िहमालयी ७५० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार बुलबुलापेक्षा थोडा कमी अिधक असतो. याची चोच जाड आिण लाबं असून टोकदार 

असते ितने तो लाकूड पोखरू शकतो. हणून त्यास सुतार [सुतार श दाचा मूळ श द सूतर्कार हा असेल. पण त्याला िनराळा 
िस  अथर् आहे. सूतंर्धर असा नवा श द करता येईल पण त्याचाही सहज सुचणारा अथर् सूतर्धार. तक्षक या श दाचा अथर् तासणारा असा आहे. 

तोच आप याला येथे पािहजे आहे. हणून तो श द वीकारला आहे. तक्षक=सुतार, असेही आहेच.] हणतात. याचा माथा आिण 
कपाळ िपवळे असून शडीच्या जागी थोडी लाबंड िपसे असतात ती लाल असतात. त्यामुळे पागोटेवाला 
मराठा मनात आणून त्याला मराठा सुतार असे नाव िदले गेले आहे. हा झाडाझाडावर िंहडतो ते हा 
एकावरून दुसऱ्या झाडावर जाताना बुधंावर उतरतो ते हा शपूेट दाबनू बसतो आिण मग कीड शोधत शोधत 
खालून वर चालत जातो. सापडेल ती कीड खातो. िचक् िचक् िचकर् असे आवाज काढतो. याच्या पाठीवर 
साव यात पाढंरे िठपके असतात. पोटावर पाढंऱ्यात सावळे प े  आिण मोठा शदरी िठपका असतो. गाल व 
कंठ पाढंरे असतात. मादीस डोक्या-वरचा शदरी रंग नसतो. िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. 
हा लाकूड पोखरून कोटे तयार करतो तेच घरटे. 

 
सोनपाठी सुतार Golden backed woodpecker. 

 
तदािद सुवणर्पृ  Dinopium benghalense तक्षका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, लंका. 
 
हा सुतार साळंुकीएवढा असतो. चोच बठैकीची प त इ॰ गो ी मरा ासारख्याच हणजे सुतार–

प तीच्याच असतात. याचे कपाळ व डोके ताबंडे असून बुटकीशी शडी असते तीही ताबंडीच असते. याचा 
रंग पाठीवर सोनेरी आिण काळा, पोटावर पाढंऱ्यात का या रेषा, कंठ व छाती यावर कर ात का या 
रेषा, डो यामागे काळा प ा, त्याच्या आसपास पाढंरा, पाय राखी असा िचतर् िविचतर् असतो. याचा आवाज 
हासरा असतो. हा कीड खातोच पण के हा के हा फळेही खातो. याच्या िवणीचा हंगाम उन्हा या-
पावसा यात असतो. हाही लाकूड पोखरून कोटे तयार करतो. 

 
ताबंट. ता कार Coppersmith Crimson breasted barbet (रंगीत) 

 



 

अनुकर्मिणका 

तदािद ता कार Megalaima haemacephala ता कारा . 
 
वसित– पािक तान, भारत, देश, लंका. िहमालयी ७५० मीटर उंचीपयत. 
 
हा पक्षी िचमणीएवढा असतो. याचा एकंदर रंग िहरवा असून डोके ताबंडे, कंठ िपवळा पण छाती 

ताबंडी, पोट िपवळस िहरव,े शपेटी वरून िहरवी, खालूनही श ाशी िहरवी असते आिण पावले ताबंडी 
असतात. पोपटािदका माणे याची दोन बोटे पुढे आिण दोन बोटे मागे रोखलेली असतात. हा नेहमी 
झाडावर वावरतो. त्यात या दाट पालवीच्या झाडावरच याची वसित असते. अशा िठकाणी बसून डुलत 
डुलत हा टोक् टोक् टोक् असे आवाज काढतो. ते आवाज ताबंट भाडंी घडवताना िनघाव ेतसे भासतात, 
हणून त्याला हे नाव िमळालेले आहे. ह ी ठोक्याची भाडंी घडवणे कमी झाले आहे आिण इंजनाने 
चालणाऱ्या िपठाच्या िंकवा दुसऱ्या िगरण्या बऱ्याच झा या आहेत. इंजनाचे आवाज ठोक् ठोक् असे होतात 
त्यासारखा या प याचा आवाज भासतो. हा पक्षी कधी कधी िकडे खातो पण बहुतकरून त्याचे खाणे वड, 
िंपपळ, उंबर, अस या झाडाचंी फळे हे असते. याचंा िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. हे आपले 
घरटे झाडाचं्या खोडात चोचीने लाकूड कोरून तयार करतात. पळस पागंारा िंलबारा शवेगा अस या 
झाडावर याचंी घरटी आढळतात. कधी एका ा वठले या झाडाच्या खोडातही घरटे असते. 

 
चास Roller or blue jay. (रंगीत) 

 
तदािद चास Coracias benghalensis चासा . 
 
वसित– िहमालयाच्या पायथ्यापासून दिक्षणेस सवर् भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी पार याएवढा पण अिधक जाडजूड असतो. याचा रंग पाठीकडे िंपगा िहरवा आिण पोटाकडे 

िनळसर असतो. पखं खालच्या अंगाने झळकदार िनळे असतात वरून अमळ कमी िनळे असतात. हा 
एकटादुकटाच िंहडणारा आहे. एका ा उंच जागी बसून हा भोवताली टेहळणी करतो. कोठे एकादा 
लहानमोठा िकडा िदसला की त्याच्यावर झडप घालतो, आिण पकडून मारून खातो. असे िकडे गवतात 
पु कळ सापडतात. िहवाळा संपता संपता याचा िववाहऋतु सुरू होतो. ते हा नर चक् चक् असे आवाज 
काढतो. ते हा मादी जवळ येऊन एका ा उंच जागी बसते. एका ा घराचे आढे िंकवा तारप वीच्या तारा 
त्यानंा फार सोयीच्या वाटतात. नर मादीच्याभोवती उडत उडत मोठाली रंगणे घालतो आिण ितच्याजवळ 
येऊन बसतो. मादी चक् चक् करीत त ड वर करून त्याचे वागत करते, तो पुनः पुनः दिक्षणा घालतो. 
होता होता नर उंच भरारी मारतो आिण सरळ खाली सूर मारतो. एका ा खेपेस तो कोलाटंी घेतो. एका ा 
खेपेस नर खाली भईुवर उतरतो मादीही उतरते. दोघेही एका ा िक ाची िशकार मारतात. पुनः उंच 
जाऊन बसतात. नर पुनः काही कसरती करून दाखवतो. या लीला सबंध सकाळभर चालतात. 
सूयर्िकरणाचं्या अनुकूल िदशमुेळे नराचे पंख खालून फारच मनोहर िदसतात. शवेटी दोघेही एकामागून एक 
चक् चक् करतात आिण जोडीने घरटे बाधंण्याची जागा ठरवण्यासाठी जातात. ते एकादी झाडाची ढोली 
िंकवा खडकाची कपार िंकवा िंभतीतले भोक पसंत करतात. 

 
या प यात थोडथो ा िभ  छटा असले या पोटजाती आहेत. महारा टर्ात जी पोटजात आहे 

ितच्यात िचतर्ात दाखिव यापेक्षा ताबंडा रंग कमी असतो. 



 

अनुकर्मिणका 

 
वेडा राघू. बडा पिंतर्गा Large green bee eater. 

 
तदािद पिंतर्ग Merops superciliosus पिंतर्गा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका, िहमालयी ७५० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार बुलबुलाएवढा असून अधीर् शपेटी रंुद आिण बाकीची उ राधार्ची केवळ दोन 

िंचचो या िपसाचंी असते. डो याच्या मागेपुढे काळा पाढंरा प ा, बाकीचा त डावळा िपवळा व नािंरगी, 
पाठपोट िहरव ेव शपूेट िनळे िहरवे व काळे असते. हा पक्षी उडते िकडे, पतंग–पतंगम, पकडून खाणारा 
आहे. िशकार पकडताना यानंा बऱ्याच वे ावाक ा उ ा मारा या लागतात. त्या कामात ते पटाईत 
असतात. यावरून वडेा राघू हे नाव िनघाले आहे. हे पक्षी मोठा जमाव करून एका ा पालेदार झाडावर 
रातर्ी िवसावा घेतात आिण सूयर् चागंला िक्षितजावर आ यानंतर िशकारीसाठी पागंून िंहडतात. मधमाशानंा 
त्याचा उपदर्व होतो, उडताना िंकवा फुलात िशर यावरही हे त्यानंा पकडतात. बागडताना आिण बसले 
असताना हे िट ू िट ू असा आवाज काढतात. िहवाळा संप यावर एका ा ओहोळाच्या काठी दोन तीन 
हात आडवे बीळ पाडून त्याच्या शवेटी ते एक कोटा तयार करतात. तेथे गवत आिण िपसे याचंी गादी तयार 
करतात आिण त्यावर अंडी घालतात. पु कळजण अशी घरटी जवळ जवळ बाधंतात. त्याचंी एक वसाहतच 
तयार होते. 

 

 
 



 

अनुकर्मिणका 

आ॰ २१·५ वडेा राघू. बडा पिंतर्गा. 
 

छोटा राघू Common green bee-eater. 
 
पिंतर्गािद लघुकाय Merops orientalis. पिंतर्गा . 
 
वसित– भारत पािक तान, देश, लंका, िहमालयी १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार िचमणीएवढा असतो. आकृती मो ासारखीच असते. रंग थोडा िनराळा असतो. 

डो याच्या मागेपुढे काळा प ा असून माथा िपवळस, कपाळ िहरवस, मान नािंरगी, हनुवटी िनळसर, कंठ 
काळा, पोट िहरवस िपवळे, पाठ तशीच पण पंख दाट िहर यात का यारेषा असून शपूेट तशीच असते. इतर 
वभाव मो ासारखाच असतो. हे आवाज काढतात तो घंुगुर वाज यासारखा वाटतो. 

 
लालिसर राघू Chestnut headed bee-eater. (रंगीत िचतर्) 

 
पिंतर्गािद र शीषर् Merops leschenaulti. पिंतर्गा . 
 
वसित– बेळगावच्या दिक्षणेचा पि मघाट, डेहराडून पासून पूवर् आसामापयत, िहमालयी तराई, 

ओरीसा, पूवर्पाक, देश, लंका. 
 
आकाराने हा बुलबुलाएवढा असतो. आकृती वे ा राघूचीच असते पण शपेटीत िवशषे लाबंट िपसे 

नसतात. सवर् सारख्याच लाबंीची असतात. माथा मान कपाळ डो याभोवतालचा भाग सवर् लाल असून 
हनुवटी िपवळी व कंठ काळा ताबंडा असतो. पोट िहरवस आिण पाठ पंख शपेटी दाट िहरवी असते. 
खालचा भाग दाट िहरवा असतो. बाकीची शपेटी िनळसर असते. वभावाने हा वे ा राघूसारखाच असतो. 

 
या तीनही जातींच्या राघंूच्या िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. त्याचें संतितसंगोपन 

पावसा याच्या आरंभी उरकलेले असते. नंतर त्याचंी भयुारे पाण्याने भरून जातात. 
 

धीवर King fisher. 
 
काही प यानंा धीवर हणतात, कारण ते मासे पकडण्यात पटाईत असतात. तथािप अशा सवर् 

प यानंा हे नाव नाही. पक्षी लहान, िचमणी बुलबुल, साळंुकी या सुमाराचा, आकृित त्याच धरतीची पण चोच 
भली मोठी खंिजरासारखी, अशी असणाऱ्या प यानंाच हे नाव आहे. हे पक्षी पाण्यात पोहत नाहीत िंकवा 
पाणथळीत चालतही नाहीत, तर दुरून मासा हेरून एका सपा ात पाण्यात सूर मारून त्याला पकडून वर 
काढतात. अशा पक्षी–धीवर जाती अनेक आहेत. त्यात या तीन पुढे िद या आहेत. 

 
खं ा धीवर Common kingfisher (रंगीत) 

 
तदािद धीवरक Alcedo atthis धीवरा . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
याचा आकार िचमणीएवढा असतो. अथार्  चोच भली मोठी असते. शपूेट अगदी आखूड असते. 

याच्या डो यातून मागे पुढे एक िंपगा पाढंरा प ा असतो. पंख डोके आिण पाठ झळकदार िनळी असतात. 
हनु कंठ पाढंरे, छाती पोट िंपगे, शपेटीचे खालचे अंग िंपगे, पायही िंपगेच असतात. हा एकटा दुकटाच 
पाण्याच्या आसऱ्याला वावरतो. शजेारच्या झाडाझुडपावर बसून मासे हेरतो. हेरलेला मासा झपा ास 
पकडून वर येतो. ते हा तो चोचीत आडवा धरलेला असतो. त्याला घेऊन खं ा शजेारच्या उंच जागी 
बसतो. मासा एका ा खडकावर िंकवा झाडाच्या बुधंावर आपटतो आिण मग िगळून टाकतो. हा मधून मधून 
िक्लक् िच ची इत्यादी आवाज काढतो. 

 
या प याचंा िववाहऋतु िहवाळा संप यावर सुरू होतो. हे त याच्या ओ ाच्या काठाला िबळे 

करून त्याच्या शवेटी एकादा कोठा करून त्यात घरटे करतात. 
 

बं ा धीवर White breasted kingfisher (रंगीत) 
 
तदािद धीवर Haleyon smyrnensis धीवरा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. सुमारे ९०० मीटर उंचीपयत. 
 
याचा आकार साळंुकीएवढा असून चोच पाय लाल, पखं शपूेट िनळी, त्यात थो ा का या रेषा, 

हनुवटी छाती पाढंरी, इतर अंग आमसुली, असा याचा थाट असतो तो बडंी घात यासारखा िदसतो. 
 
अरुणोदयाबरोबर याची ललकारी ऐकू येते ती ‘केक् केक्’ अशी उतरत्या सुरात असते. हा 

मासेखाऊ खरा पण मत् याखेंरीज इतर ाण्याचंीही िशकार करतो. बेडूक, सरडे, नाकतोडे, इ॰ याची 
आवडती खा े होत. हा धीवर इतरा माणेच िबळात घरटे करतो. िवणीचा हंगाम िहवा यानंतर. 

 
कव ा धीवर Pied kingfisher. 

 
तदािद कापदर् Ceryle rudis. 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. ९०० मीटर उंचीपयत. 
 
हा धीवरपक्षी पार यापेक्षा जरा लहान असतो. याच्या अंगावर पाढंऱ्यात का या जाड जाड रेषा 

असतात. नराच्या छातीवर दोन सबधं आडवे काळे प े  असतात तर मादीच्या छातीवर एकच जाड पण 
तुटक प ा असतो. हा पक्षी पाण्याच्या पृ –भागापासून दहा पाच हात अंतरावर पखं िभरिभरत एका जागी 
राहतो आिण मासे हेरतो. सावज िदसताच सपा ाने सूर मारून ते पकडतो आिण खडकािबडकावर 
आपटून मटकावनू टाकतो. हा बेडूक इत्यािद ाणी देखील पकडून खातो. 
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आ॰ २१·६ कव ा धीवर. 
 
याचे घरटे ओ ाच्या काठी िबळात असते, िवणीचा हंगाम पाऊस संप यावर सुरू होतो तो पुनः 

पाऊस पडू लागेपयत चालतो. 
 

धनिचडी. िंशगचोच Common grey hornbill. 
 
तदािद घनचंचू Tochus birostris घनचंचवा . 
 
वसित– मलबार, राज थानचा काही भाग आिण आसाम वजर् करून भारत. 
 
हा पक्षी आकाराने घारीएवढा असतो. याची चोच भली मोठी, एका ा बलैाच्या िंशगाएवढी असते. 

अंग सडपातळ आिण शपूेट लाबंट असते. रंग करडा असतो. तो पोटाकडे अमळ उजळ असतो. याच्या 
चोचीच्या आरंभी वरच्या अंगाला एक उंचवटा असतो. पि म घाटात आिण लंकेत एक जात आहे ितच्या 
चोचीवर उंचवटा नसतो. 

 

 
 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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आ॰ २१·७ धनिचडी. 
 
हे पक्षी दोघे दोघे िंकवा पाच सहा जण जुटीने असतात. ते मोठा या उंच उंच झाडावर वावरतात हे 

वड, उंबर, िंपपळ, अस या झाडाचंी फळे खातात. कधी कधी हे मोठाले िकडे िंकवा सरडेही मटकावतात. 
याचं्या िवणीचा हंगाम उन्हा यात असतो. एका ा मो ा वृक्षाच्या ढोलीत मादी अंडी घालते. ढोलीच्या 
आत बसून ती त्या ढोलीचे ार आप याच िव ेचे िंलपण करून बहुतेक बदं करून टाकते. त्यात एक 
लहानसे झरोके मातर् ठेवते. ती आप या चोचीचे टोक या झरोक्याशी आणते. नर बाहेरून ितला खा  देतो. 
अंडी फुटून िपले तयार झा यावर िंलपण फोडून ती बाहेर येते, आिण पुनः िंलपण लावनू िपलानंा क डून 
ठेवते. मग नरमादी दोघे िपलानंा खा  आणून देतात. िपले मोठी झा यावर िंलपण फोडून बाहेर येतात. 

 
पंगुला. पागंोली House swift. 

 
तदािद पगुंल Apus affinis पगुंला  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी १८०० मीटर उंचीपयत. 
 
पाकोळी हणून ज्या प यानंा हणतात त्यापैकी हा पक्षी आहे. याला भईुवर तारेवर िंकवा झाडाच्या 

फादंीवर बसता येत नाही हणून पगुंला असे नाव िदले आहे. याचा आकार िचमणी एवढा असतो. कंठावर 
आिण पाठीवर शपेटाशजेारी मोठा पाढंरा िठपका असतो. बाकी रंग िठ र काळा असतो. हा पक्षी खाचा 
खोचा पकडून बसतो ते हा शपेटापलीकडे खाली पखं गेलेले असतात. त्याचंी फुली बनलेली असते. याचंी 
चारी बोटे पुढे रोखलेली असतात. िच  िच  िट  िट  असला काही आवाज काढीत या पाको या हवते 
िघर ा घालतात, िंकवा इतर अनेक कारे िवहार करतात. त्या पु कळ उंच भराऱ्याही मारतात. उडता 
उडता मशके पकडणे हा याचंा िनत्याचा उ ोग असतो. हे पक्षी आपली िपसे आप याच लाळेत राधूंन घरटे 
तयार करतात. याचंी शपे ास घरटी एकास एक लागून असतात. त्याचंी एक वसाहतच असते. अशी घरटी 
मोठा या गुहा, कोरीव लेणी िंकवा ासाद (मग ते भर मनु यव तीत का असेनात) याचं्या छताला 
िचकटवलेली असतात. उन्हाळा पावसाळा हा याचं्या िवणीचा हंगाम असतो. त्यानंा काही यत्यय आला 
नाही तर तीच तीच घरटी थोडीबहुत डागडुजी करून ते वषार्नुवषर् वापरतात. 

 

 
 

आ॰ २१·८ पागंोळी. 
 

पाकोडी. ताडि य Palmswift. 
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तदािद ताडि य Cypsiurus parvus पगुंला . 
 
वसित– भारत, पूवर् पाक, देश, लंका. ताडासमवेत. 
 
ताडमाडावर वसित करणारी पाकोळी ती पाकोडी. ही पाकोळी िचमणीहूनही लहान असते. पखं 

मातर् भले लाबं असतात. शपूेट दुभगं असते. उडत असताना पंख धनु यासारखे आिण इतर शरीर 
शरासारखे िदसते. रंग धुरकट असतो. याही पाको या जुटीने राहतात. फार वगेाने आिण कौश याने 
उडता उडता त्या मशकाची िशकार करतात. जेथे जेथे ताडमाड, िवशषेतः भेरली माडाची झाडे, असतात 
तेथे तेथे या पाको ा आढळतात. माडाच्या पानाच्या माग या अंगास एका ा सापटीत त्या आपली घरटी 
अडकवतात. िपसे, क पटे, केस, इत्यािदकाचंा उपयोग करून वतःच्या लाळेत राधंा करून त्या आपली 
घरटी तयार करतात. या टी टी टी असे आवाज काढतात. 

 

 
 

आ॰ २१·९ पाकोडी. 
 

हूपू Hoopoe. 
 
तदािद उपूप Upupa epops उपूपा  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका, सुमारे १५०० मीटर उंचीपयर्त. 
 
या प याचा आकार एका ा साळंुकीएवढा असतो. याच्या डोक्यावर एक तुरा असतो. याची चोच 

लाबंट आिण िंकिच  खाली वाकलेली असते. मुख्य रंग िवटकरी असतो. पंख शपूेट तुरा यात पाढंऱ्यात 
काळे आडवे प े  असतात. पावले राखट असतात. हा मोक या रानात एकटा दुकटाच िंहडतो. तो 
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िकडीच्या शोधात असतो. भईु चोचीने टोकरून कीड िमळवतो. टोकरताना तुरा िमटतो. मधून मधून तुरा 
पसरतो. खत मातीतली कीड त्याला सापडते. वळेोवेळी झाडावर बसून हूपू असे आवाज काढतो. याचा 
िवणीचा हंगाम उन्हा यात असतो. याचे घरटे एका ा झाडाच्या बुधंातील भोकात िंकवा िंभतीच्या िंकवा 
खडकाच्या भोकात असते. िवणीचा हंगाम उ र िहवाळा आिण उन्हाळा हा असतो. 

 

 
 

आ॰ २१·१० हूपू. 
 

रािंतर्चर Common Indian nightjar 
 
तदािद रािंतर्चर Caprimulgus asiaticus रािंतर्चरा  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी सरासरी साळंुकीएवढा असतो. चोच लहानशी पगुंलेच्या धरतीची असते. याचा रंग 

झाडाच्या वाळक्या पानाच्या सारखा असतो. याचे डोळे गुंजेसारखे लाल असतात. हे िदवसा एका ा 
झाडावर खोडासरसे बसून राहतात ते हा आिण रातर्ी िंहडता िंहडता मिट्दशी भईुवर पोट टेकून बसतात 
ते हा त्याचं्या िविश  रंगामुळे त्या खोडाशी िंकवा भईुशी समरस होऊन जातात, सहसा ओळखू येत नाहीत. 
रातर्ी च  च  च  आवाज काढीत काढीत ते पतंगाचंा पाठलाग करून त्यानंा पकडतात. हे घरटी करीत 
नाहीत. मादी भईुत या एका ा आडोशाजवळच्या खळग्यात अंडी घालते. िवणीचा हंगाम िनि त नसतो. 

 

 
 

आ॰ २१·११ रािंतर्चर. 
 

घुबड Owls. 
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घुबडाचं्या जाती अनेक आहेत. त्यानंा िदवाभीत हणतात कारण त्याचं्या हालचाली िदवसा बंद 

होतात. हे पक्षी आपण अमंगळ समजतो. पण परदेशात मो ा हौसेने घुबड पाळणारे लोक आहेत. घुबडे 
उंदीर मारून खात अस यामुळे शतेीला उपकारक आहेत. 

 
उलूक Barn or screech owl 

 
तदािद उलूक Tyto alba उलूकािदक घूका  
 
वसित :– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
या प याचा आकार जंगली काव याएवढा असतो. मुखवटा व पोट गुलाबी आिण पाठ पखं व शपूेट 

काळसर िंपगे असतात. त डाभोवती आयाळ असते. याचा आवाज िंकचाळ यासारखा असतो. उंदीर घुशी 
पाली इत्यािदकावर याची उपजीिवका चालते. पडक्या इमारतीत िंकवा अशाच वाभािवक साधंी कपारीत 
याची वसित असते. याला िवशषे िवणीचा हंगाम नसतो. 

 

 
 

आ॰ २१·१२ उलूक. 
 

घूक Brown fish owl. 
 
तदािद घूक Bubo zeylonensis. घूकािदक घृका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
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याचा आकार घारीएवढा असतो. रंग िंपगा पोटाकडे उजळ, पाठीकडे काळसर असा असतो. मधून 
मधून सवर्तर् उ या का या रेघा असतात. याच्या डोक्यावर िंशगासारखी िदसणारी िपसे असतात. याची 
वसित जलाशयाचं्या काठच्या झाडाच्या बुधंाशी असते. याचे खाणे मुख्यतः मासे हेच असते. त्यािशवाय 
उंदीर, घुशी, याचंाही तो आहार करतो. घुघू घुघू असे याचे आवाज चालतात. त्यावरून घूक हे नाव पडले 
आहे. याचं्या िवणीचा हंगाम िहवा यात असतो. घरटे खडकाच्या खबदाडीत िंकवा झाडाच्या खोडात या 
ढोलीत असते. 

 
बुमूक Greet horned owl. 

 
घुकािद बुमूक Bubo bubo घूकािदक, घूका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश. 
 
याचा आकार घारीएवढाच असतो. रंग िंपगा, पोटाकडे उजळ, पाठीकडे काळसर असा असतो. 

याच्याही डोक्यावर िंशगासारखी िदसणारी िपसे असतात. याच्या पायभर िपसे असतात तशी घूकाच्या 
नसतात. हा रातर्ी िंहडतो तसा सकाळ सायंकाळीही काही वळे िंहडतो. हा िवशषे उंच उडत नाही. पुरुष 
दोन पुरुष इतक्याच उंचीवरून उडतो. हा बहुशः उंदीरखाऊ आहे. याचे आवाज बुबू बुबू असे सावकाश 
आिण घुमणारे असतात. याच्या िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. 

 

 
 

आ॰ २१·१३ बुमूक आिण घूक. 
 

िंपगळा Spotted owlet. 
 
तदािद िंपगल Athene brama घूकािदक, घूका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश. 
 
या प याचा आकार साळंुकीएवढा असतो. याचा रंग िंपग्यात पाढंरे िठपके असा असतो. याचाही 

संचार रातर्ीखेरीज सकाळ सायंकाळ काही वळे चालतो. हे झाडावर राहतात. िदवसा झाडावर दाट 
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पालवीत लपून बसतात. रातर्ी उंदीर, पाली, सरडे इ. ाणी मारून खातात. याचें आवाज िकल्िबलं् िकल्
िबल् असे असतात. थो ा अंतरावर बसून या आवाजानी ते एकमेकास साथ देतात. उन्हा या िहवा यात 
याच्या िवणीचा हंगाम असतो. झाडावरील भोकात खडकात िंभतीत कोठेतरी आडोसा पाहून मादी अंडी 
ठेवते. 

 

 
 

आ॰ २१·१४ िंपगळा. 
 

ससाणा Falcon. 
 
दुसऱ्या प यानंा मारून त्याचें मासं खाणाऱ्या काही प यानंा ससाणे हणतात. त्यात अनेक जाती 

आहेत. सवर् ससाणे िदसण्यात उगर् िदसतात. त्याचंा उडण्याचा वगे मोठा असतो. पखंाचंा सूं सूं असा 
आवाज िनघतो. त्यावरून ससाणा हे नाव िनघालेले िदसते. ससाण्यात नरापेक्षा मादी मोठी असते. ससाणे 
सावज पकडताना चोच आिण नखे या दोहींचा उपयोग करतात. लहानसहान पक्षी बोटात आवळून ते मारू 
शकतात. मो ा प याचं्या िशकारीत चोचीचा उपयोग करावा लागतो. 

 
लगार िंकवा लग्गड ससाणा Laggar falcon 

 
तदािद येन Falco biarmicus jugger येना . 
 
वसित– पि म पाक, भारत. िहमालयी ७५० मीटर उंचीपयत. 
 
या प याचा आकार काव याएवढा असतो. याचा रंग पाठीकडे काळसर िंपगा आिण पोटाकडे 

पाढंऱ्यात िंपग्या रेषा, असा असतो. गालावर िमशावजा प े  असतात. पाय िपवळे असतात. नर मादी अशी 
जोडी आिण िपले असली तर ती िमळून मोठी िशकार करतात. लहान सहान िशकार एकेकटाही करतो. 
िचमण्या क ब ाची िपले िंकवा असेच लहानसे पक्षी त्यानंा सहज सापडतात. याखेरीज साळंुकी, पारवा, 
असेही पक्षी ते मारतात. पाली सरडे उंदीर यावरही त्याची संकर्ातं येते. त्याचंा िवणीचा हंगाम उन्हा यात 
असतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २१·१५ लग्गड ससाणा. 
 

तुरुमती Red headed merlin. 
 
येनािद तुरुमती Falco chicqvera येना . 

 
वसित– पि मपाक, भारतातील साधारण कोरडी राने. 
 
हा पक्षी पार याएवढा असतो. याचे डोके िंपगे, पाठ करडी आिण पखं िंपगट काळे असतात. पोट 

पाढंरे त्यात काळे आडवे प े  आिण छाती कंठ पाढंरा, त्यात काळे उभे प े, असे रूप असते. हे ससाणे 
पाळण्याची चाल होती. आता ती कमी होत आहे. िशकिवले असता ते पारवे िंकवा क बडे याचंी िशकार करू 
शकतात. एरवी त्याचे खा  हणजे बारीक पक्षी आिण उंदीर पाली इ॰ असते. िवणीचा हंगाम िहवाळा 
उन्हाळा हा असतो. दाट पालवीच्या झाडावर हे घरटे करतात. 
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आ॰ २१·१६ तुरुमती. 
 

िशकर्ा. शीिघर्ण Shikra 
 
तदािद शीिघर्ण Astur badius गृधर्ा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
हा पक्षी पार याएवढा असतो. याचा रंग पाठीकडे करडा आिण पोटाकडे िंपग्यात काळसर रेषा, 

असा असतो. शपेटीचा रंग कर ात काळे आडव ेप े, असा असतो. हा पाल सरडे बेडूक हे ाणी आिण 
होले सातभाई इतपत मोठे पक्षी देखील मारतो. संगी हा वतःहून मोठा पक्षी मारू शकतो. त्यामुळे 
खारीसारखे आिण िचमणीसारखे बारीक पक्षी याला पािह याबरोबर िंकचा या फोडतात. याचा िवणीचा 
हंगाम उन्हा यात असतो. याचे घरटे एका ा पालेदार वृक्षावर असते. 

 

 
 

आ॰ २१·१७ िशकर्ा. 
 

कैकर Osprey. 
 
तदािद कैकर Pandion haliaetus गृधर्ा  
 
वसित– िहवा यात पािक तान, भारत, देश, लंका. इतर िदवसात युरोप. 
 
आकार आकृतीनी हा पक्षी घारीसारखा असतो. हा कै कै असे आवाज करतो. याला पाठ पंख शपूेट 

यावर काळािंपगा रंग असतो. डोक्याचा बराच भाग पाढंरा असतो. छातीवर एक िंपगा प ा असतो. बाकी 
छाती पोट इ. खालचे भाग पाढंरे असतात. हे पक्षी समुदर्, नदी, तळी यातील मोठाले मासे पकडून काठाशी 
फरफटत आणून मारून खातात. िहवाळी मु ामात त्याचंा आवाज सहसा ऐकू येत नाही. 
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आ॰ २१·१८ कैकर. 

 
हािरण Pale Parrier. 

 
तदािद हािरण Circus macrourus गृधर्ा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
जन्मभिूम– पूवर् युरोप आिण मध्य आिशया. 
 

 
 

आ॰ २१·१९ हािरण. 
 



 

अनुकर्मिणका 

पु कळसे ससाणे िहवा यात परदेशातून या देशात येतात त्यापैंकी हा एक आहे. हा साधारणतः 
घारीएवढा असतो पण अमळ बारीक असतो. याच्या पाठीचा रंग करडा असतो. पखं टोकदार असून ती 
टोके काळी असतात. पोटाचा रंग िफका करडा असतो. शपूेट लाबंट असून ितजवर पाढंऱ्यात काळे आडवे 
प े  असतात. मादीचा रंग िंपगट असून ितला थोडेसे आयाळ असते. हे पक्षी एकेकटेच भ य शोधीत िघर ा 
घालीत असतात. हे सरडे, टोळ आिण बारीक सारीक पक्षी मारून खातात. उन्हा यात ते परदेशी जातात. 

 
सुपणर् Tawny eagle. 

 
तदािद सुपणर् Aquila rapax गृधर्ा  
 
वसित– पि म पाक, भारत, अंशतः देश. िहमालयी १२०० मीटर उंचीपयत. 
 
सुपणर् हणजे चागंले सुरेख पखं असलेला पक्षी. येथे गरुडासारख्या दुसऱ्या एका िंह  प याला हे 

नाव िदले आहे. या प याचा आकार सामान्य घारीपेक्षा थोडासा मोठा असतो. याचे पखं बरेच लाबं, बसला 
असता शपेटाच्या टोकाजवळ जातील असे असतात. याचा रंग िफक्या िंपग्यापासून काळसर िंपग्यापयत 
कोणताही असतो. पायाची िपसे बोटापयत गेलेली असतात. हा उंच भरारी मारून सथंपणे िघर ा घालीत 
भ य हेरतो. हा वतः भ य पकडण्यापेक्षा, घारी ससाणे कावळे यानंी पकडलेली िशकार िहरावनू घेण्यात 
अिधक पटाईत असतो. पु कळ वळेा असे घडते की, िशकारी माणसाने मारलेली िशकार िशकाऱ्याने 
उचलण्यापूवीर् हा सुपणर् पक्षीच उचलून नेतो. याच्या िवणीचा हंगाम िहवाळा उन्हाळा हा असतो. 

 

 
 

आ॰ २१·२० सुपणर्. 
 
गरुड Crested serpent eagle. 

 
तदािद गरूड Spilornis cheela गृधर्ा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी २१०० मीटर उंचीपयत. 
 
साप मारणारा पक्षी हणून याची पूवार्पार िसि  आहे. याचा आकार सामान्य घारीपेक्षा थोडा मोठा 

असतो. याला डोक्यामाग या कलाची एक शडी असते. याचा रंग पाठीवर काळसर आिण पोटावर उजळ 
िंपगा असतो. हा दाट झाडी असले या जंगलात वावरतो. सरडे, साप, बेडूक, आिण लहानमोठे पक्षी 



 

अनुकर्मिणका 

याजवर याचे जीवन चालते. याचा िवणीचा हंगाम िहवा यात आिण वसंतात असतो. मादी दर खेपेस एक 
अंडे घालते. 

 

 
 

आ॰ २१·२१ गरूड. 
 

वैनतेय Ringtailed fishingeagle. 
 
तदािद वैनतेय Haliaeetus leucoryphus गृधर्ा . 
 
वसित– उ र भारत, पािक तान, देश. 
 
हा पक्षी गरुडापेक्षा मोठा असतो. त्याची कोपरे व गुडघे िपसानी झाकलेली असतात. त्याला तुरा 

नसतो. याचा एकंदर रंग काळपट िंपगा असतो पण खां ापासून वर डोक्यापयतचा उजळ असतो. शपेटीत 
शवेटाच्या अलीकडे एक रंुद पाढंरा प ा असतो. मोठा या न ा आिण तळी याच्याभोवती याची वसित 
असते. उंच हवते िघर ा घालता घालता हा पाण्यात या मत् यानंा हेरतो. िशकार िदसतात त्याजवर 
जोराने झडप घालतो आिण पायात मासा पकडून वर िनघतो. तसे िनघता आले नाही तर पाणपृ ासरशी 
त्याला सरपटत नेऊन पाण्याबाहेर काढून मारतो. हे न साधून मो ा मत् यानंी त्यालाच डुबव याची 
उदाहरणे घडलेली आहेत. एकदा रोचलेली नखे पाण्यात या पाण्यात बाहेर काढता येत नाहीत आिण 
मासाच प याला डुबवतो. काही वळेा वैनतेय चोरावर मोर होतो. कैकर िंकवा घार यानंी पकडलेला मासा 
त्याच्याशी झटापट करून वैनतेय आयता उपटतो. िशकारी माणसाने मारलेली िशकार देखील वैनतेय 
िधटाईने त्याजकडून िहसकून घेतो. वैनतेयाच्या िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. 
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आ॰ २१·२२ वैनतेय. 
 

नागरी घार Common pariah kite. 
 
तदािद गर्ाह Milvus migrans. गृधर्ा  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
मनु यव तीत वावरणारा हा सवार्त मोठा पक्षी आहे. याचा रंग काळा िंपगा असतो. याच्या शपेटीची 

िपसे अमळ अ ता य त असतात. हा पक्षी काव या माणे सवर्भक्षक आहे. हा िशजवलेले धान्य खातो आिण 
क े िंकवा िशजवलेले मासही खातो. उंच आकाशात भरारी मारून िघर ा घालीत राहणे आिण त्याचवळेी 
भईुवर भ यासाठी ल य ठेवणे हा याचा वभाव आहे. माणसाच्या हातातून अ ाचा घास सफाईने उचलून 
नेणे, भईुवर पळत असलेला उंदीर पकडणे, या गो ी त्याला चागं या साधतात. शव ेफाडून खाण्यातही हा 
रमणारा आहे. लहानसहान शवाकरता काव याशी आिण मो ाकरता िगधाडाशी याची पधार् चालते. 
याच्या िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. 

 

 
आ॰ २१·२३ नागरी घार. 



 

अनुकर्मिणका 

 
सागरी घार Brahminy kite. 

 
तदािद गर्ािहण Haliastur indus गृधर्ा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी १८०० मीटर उंचीपयत. 
 
या घारीचा आकार नागरी घारीच्या एवढाच असतो त डावळा मान छाती पाढंरी असतात इतर अंग 

ताबंसू असते. िपसे चापून बसवतात. या घारीचा संचार समुदर्काठी िवशषे असतो तरी नदीच्या ओघाला 
अनुसरून हे पक्षी भभूागावरही जातात. याचंा वभाव नागरी घारीसारखाच असतो. पाणथळीची आवड 
एवढीच काय ती जादा गो  असते. बेडूक आिण इतर पाणथळी ाणी हे याचं्या आहारात बरेच असतात. 
सागरी घार मारून ितचे भोत करून शतेात उभे करणे हा इतर प यानंा भेवडावण्याचा उपाय िकनाऱ्यावरील 
शतेकरी योजताना आढळतात. याचंाही िवणीचा हंगाम िहवाळा आिण पूवर् उन्हाळा हा असतो. 

 

 
 

आ॰ २१·२४ सागरी घार. 
 

पाढंरपाठ िगधाड Whitebacked vulture. 
 
तदािद गृधर् Gypo bengalensis गृधर्ा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश. 
 
आकाराने हे पक्षी मोराएवढे पण आकृतीने अगदी ओंगळ असतात. याच्या पाठीवर शपेटाजवळ एक 

पाढंरा िठपका असतो. इतर िठकाणची िपसे अमळ मळकट रंगाची असतात. डोक्यावर आिण मानेवर मुळी 
िपसे नसतातच. 
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आ॰ २१·२५ पाढंरपाठ िगधाड 
 

शदरी िगधाड King vulture. 
 
तदािद िंसदूरगृधर् Torgos calvus गृधर्ा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश. िहमालयी १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
आकृतीने हेही पक्षी मोराएवढे पण आकृतीने ओंगळ आिण रंगाने भडक असतात. याचं्याही 

डोक्यावर आिण मानेवर िपसे नसतात. पण त्या अवयवाना शदरी रंग असतो. कानाच्या जागी दोन ल बती 
गेळे असतात तीही शदरी असतात. याची छाती पाढंरी असून ितच्या मधोमध एक शदरी िठपका असतो 
आिण त्यात एक िंपगा िठपका असतो. िठकिठकाणी पाढंरपाठ िगधाडे िवपुल असतात त्या मानाने ही शदरी 
िगधाडे अगदी थोडी असतात, आिण त्यापेक्षा िभतरीही असतात. 
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आ॰ २१·२६ शदरी िगधाड. 
 
दोनही िगधाडे उंच भरारी मारण्यात पटाईत असतात. उंचावर जाऊन ती सावकाशपणे िघर ा 

घालीत खाली न्याहाळून पाहतात. त्यामुळे पु कळ िव तृत भू देश त्यानंा एकदम िदसू शकतो. त्यात एकादे 
शव िदसले की भराभर पु कळ िगधाडे खाली त्या जागी उतरतात. एखा ा मो ा बलैाच्या शवाचा देखील 
एका ा अध्यार् िदवसाच्या आत फडशा पाडतात. हाडे कातडे राखून सवर् खाऊन टाकतात. बहुधा ती इतकी 
आहारतात की, लगेच उडून जाणे अशक्य होते. मग तेथेच चार आठ तास िवसावा घेऊन मलिवसजर्न 
करून मग उडून जातात. ज्यानंा िपले पोसावयाची असतात ते मातर् जा  येण्यापूवीर् िपलानंा चार घास 
पोचवनू येतात. याचंा िवणीचा हंगाम िहवा या उन्हा यात असतो. मादी बहुधा एका खेपेस एकच अंडे 
घालते. 

 
जटायु Bearded Vulture. 

 
तदा  जटायु Cypaetus barbatus गृधर्ा . 
 
वसित :– िहमालय. 
 

 
 

आ॰ २१·२७ जटायु. 
 
या गृधर्ाचे िवशषे लक्षण हे की याची हनुवटीची िपसे लाबं लाबं असतात. याने पखं पसरले हणजे 

एकंदर िव तार पाच सहा हात भरतो. ही िगधाडे शवावर ताव मारतातच पण वळेी िजवतं पशूवरही ह ा 



 

अनुकर्मिणका 

चढिवण्यास कमी करीत नाहीत. कोकरे बकरे ती सहज उचलतात. आिण उंच नेऊन सोडून देतात. मग 
त्यानंा फाडून खातात. ती हाडे उचलून उंच नेऊन खाली टाकतात. असे के याने हाड िपचते, फुटते. मग 
ती उचलून घेऊन जटाय ूआप या िपलानंा, त्यातली म ा चोखण्याकरता देतात. 
 
सफेत गीध. ेत गृधर् Scavenger vulture 

 
तदािद गृधर्क. Neophron percnopterus गृधर्ा . 
 
वसित:– पि मपाक, आसामवजर् भारत, िच  लंका. 
 
हा पक्षी घारीएवढा असतो आिण घारी सारखाच िदसतो तथािप त्याचं्या त डावर िपसे नसतात हे 

गृधर्लक्षण आहे. त्याचा त डावळा िनमुळता असतो. बहुतेक िपसे पाढंरी असतात. पखंाची टोके काळी असून 
त्याच्या अलीकडेही एक काळा प ा असतो. त ड आिण पावले िपवळी असतात. हा मासंाहारी आहेच पण 
याला माणसाची िव ा फार आवडते. खेडेगावातले पु कळसे भगंीकाम हे पक्षीच उरकतात. याच्या िवणीचा 
हंगाम उन्हा यात असतो. याची घरटी पडक्या सडक्या िनजर्न इमारतींच्या साधंीकोपऱ्यात असतात. 
याच्या िपलाचंा रंग ती चागंली ौढ होईपयत काळसर िंपगा असतो. 

 

 
 

आ॰ २१·२८ सफेद गीध. 
 

उपसंहार 
 
तुत करणात सात ेणीतील प याचंा िवचार केलेला आहे. यापैंकी कोिकल आिण पोपट 

यानंाच केवळ काही मधुर आवाज काढता येतात. तथािप मनैा दयाळ इत्यािद अगोदर सािंगतले या 
ेणीत या प याचं्या आवाजाचे माधुयर् त्यात नसते. कोिकल गाणे गातो हणतात, पण खरे गाणे या अथार्ने 
ते दयाळाच्या गाण्याच्या मानाने कमी तीचे असते. आवाजाची गोडी थोडी असते. पण आवाज मोठा असतो 
हणून तो िवशषे ल य वधेतो, इतकेच काय ते. पोपटानंा गाणे असे काहीच गाता येत नाही, पण माणसाच्या 
आवाजाचे थोडेसे अनुकरण करता येते तथािप ते सािरकेच्या इतक यथातथ्य नसते. या प यापैंकी 
घूककुलातले पक्षी गुहात िंकवा ढो यात राहतात. वडेा राघू आिण धीवर भयुारात घरटी करतात. बाकी सवर् 
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वृक्षावर राहतात आिण घरटीही करतात. राघू व धीवर याचंा संचारसु ा वृक्षावरच असतो. रातर्ी घूकसु ा 
वृक्षावर आसरा घेतात. एकंदरीत या सात ेणीतले पक्षी वृक्षावरचे पक्षी हणण्यास हरकत नाही. वृक्षावर न 
येणारे पक्षी हणजे पगुंला. 

 
घरटे बाधंण्यात िवशषे कौश य िवणकर प याचं्या अंगी असते तसे यापैंकी एकाही प याच्या अंगी 

नसते. या उलट यातले मुख पक्षी कोिकल पावशा व चातक हे मुळी घरटीच बाधंीत नाहीत, दुसऱ्याच्या 
घर ात अंडी टाकून संतित वाढवण्याचे काम दुसऱ्याकडून करवनू घेतात. 

 
तुत करणातील सात ेणीत िमळून चवदा कुले सािंगतली आहेत. त्यात या केवळ एकाच 

घूका  या कुलात दोन उपकुले सािंगतली आहेत. त्येकात थोडथो ा जाती आहेत. यापैंकी पोपट ही 
जात आपणाला बोलकी हणून आवडते परंतु तीच फळझाडाच्या िपकाला उपदर्वी आहे. ताबंट आिण 
धनिचडी पक्षी फळे खातात पण ती वडा–िंपपळाचंी. त्याचं्या या आहाराने माणसाचे अिहत काही होत नाही. 
घारी आिण ससाणे के हा के हा पाळीव प याचंी िशकार करतात, पण बहुशः त्याचंा आहार वन्य पक्षी, पाली, 
सरडे, साप, असा असतो. घूक उंदीर खातात, िगधाडे शव ेखातात, त्यामुळे आपले िहतच होते. धीवर मासे 
खातात पण ते िकडेही खातात. ते हा ते के हा के हा आप या अ ाचा वाटा उचलीत असले तरी बहुशः ते 
कीटकाचंा संहारच करीत अस याने उपकारी होतात. एकंदरीत आप या जवळपास राहणारे हे पक्षी आपले 
िमतर्च समजले पािहजेत. 
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करण २२ 
 

कपोत कर् च इत्यादी 
 

पारवा. पारावत. कपोत. Blue rock pigeon. 
 
तदािद पारावत Columba livia कपोता . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी ३९०० मीटर उंचीपयत. 
 
हा फार आनंदाने मनु यव तीत राहणारा िस  पक्षी आहे. हा धान्य खाणारा आहे. मनु यव तीत 

ते िवपुल िमळू शकते. दाणेबाजार हे याचे कुरणच असते. यािशवाय त्यानंा मु ाम दाणे टाकण्याचीही 
विहवाट आहे. वन्य पारवे असतात ते पिडक िविहरी आिण दुसरी गार याची िठकाणे शोधून तेथे राहतात 
आिण शतेीभातीत दाणे िटपण्याकरता िंहडतात. नागरी पारवे देखील गार याच्या िठकाणीच घरटी 
करतात. ती का ामो ाचंी असतात. त्यानंा िवणीचा हंगाम असा िवशषे नसतो. पार याचे घुमणे िस  
आहे. त्याच्या ग याशी एक िपशवी असते. ितच्यात ते दाणे साठवतात. ते अधर्वट पच यानंतर परत चोचीत 
आणून िपलानंा देतात. 

 
हिरयल. हारावत. Common green pigeon. 

 
तदािद हारावत. Treron phoenicoptera कपोता . 
 
वसित– भारत, पूवर्पाक, देश, लंका. 
 
हा पक्षी आकारआकृतींनी पार यासारखाच असतो. याचा रंग मातर् पाठीकडे िहरवा आिण पोटाकडे 

िपवळा असतो. हा फळे खाणारा आहे. याला वड िंपपळ उंबर इत्यािद झाडाचंी फळे आवडतात. मधून मधून 
हा कोवळी पालवी खातो. हा नेहमी दाट पालवीतच वावरत असतो. हणून सहसा दृ ीस पडत नाही. याचे 
घरटेही झाडावरच असते. याच्या िवणीचा हंगाम उन्हा यात असतो. हे पक्षी कळप करून राहतात. हे शीळ 
घात या माणे आवाज काढतात. 

 
होला. Dove. 

 
आकृित पार यासारखी, आकार त्याहून लहान साधारणतः साळंुकीएवढा, असे पक्षी आहेत त्यानंा 

होले हणतात. या सवार्ंचे खा  दाणे, गवताचे बी, आिण फळे हे असते. यानंा िवणीचा हंगाम िवशषे नसतो. 
याचंी घरटी खडकाच्या साधंीकपारीत, इमारतींच्या सापटी कोपऱ्यात वळचणीत िंकवा झाडावर असतात. 
यात अनेक जाती आहेत त्या अशा:– 
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िठपकेवाला होला Spotted dove. 

 
तदािद होल Streptopelia chinensis कपोता . 
 
वसित– वाय य ओसाडी सोडून पि म भारत, पूवर्पाक, देश, लंका. 
 
याचा रंग िवटकरी असतो. डोक्याकडे तो थोडासा काळसर असून, मानेवर, पखंात आिण 

खां ावर व पाठीवर काळे पोकळ िठपके असतात. पोक या पाढंऱ्या असतात. पाय ताबंडे असतात. याचा 
संचार शतेीभातीत पाण्याच्या आसऱ्याला असतो. हा कूर् कुक् इत्यािद आवाज काढतो. 

 

 
 

आ॰ २२·१ िठपकेवाला होला. 
 

कंकणवाला होला Ring dove. 
 
होलािद कंकिणक Streptopelia decaocto कपोता . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी ३००० मीटर उंचीपयत. 
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आ॰ २२·२ कंकणी होला. 
 
याचा रंग बराच िफका िवटकरी पोटाकडे आिण काळसर िवटकरी पाठीकडे असा असतो. पंख 

चागंले िनळे असतात. मानेवर एक काळे अधर्कडे असते. पाय ताबंडे, असतात. आवाज कुक् कू इत्यािद 
असतात. 

 
जूवाला होला. Red turtle dove 

 
होलािद धुरीण Streptopelia tranquebarica कपोता . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
िठपकेवाला होला पार यापेक्षा जरा लहान मादी पार याएवढा असतो. त्यापेक्षा कंकणवाला लहान 

असतो. आिण त्याहीपेक्षा जूवाला लहान असतो. यातली मादी तर रंगानेिह कंकणवा यासारखीच असते. 
नराचा रंग जा त भडक असतो. पखंातला िनळा मातर् िफका असतो. याच्या मानेवरच्या का या क ाला 
जुवाची उपमा िदलेली आहे. याचा आवाज गूर् गुर् गू इ॰ असतो. 

 
पाकोर Sandgrouse. 

 
तदािद पाकोर Pterocles exustus पाकोरा  
 
वसित– आसामवजर् भारत, पि म पािक तान. 
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आ॰ २२·३ पाकोर. 
 
हा पक्षी पार यापेक्षा थोडासा लहान असतो. याच्या शपेटीच्या शवेटी दोन बारीक िपसे असतात. रंग 

मळकट िपवळा असतो. पखंात थोडासा काळाही असतो. मादीच्या अंगावर हनुवटीखेरीज इतरतर् का या 
रेघा असतात. याचे एकंदर रूप असे असते की वाळवटंाशी ते समरस होऊन जाव.े हे पक्षी रूक्ष भमूीवरच 
वावरणारे आहेत. िव तीणर् वाळूचेच वन, मोठी झाडी नाही, पाणी अगदी थोडे कोठे तरी डबक्यात 
साठलेले, मधून मधून खुरटे गवत, अशा रानात याचंा संचार असतो. गवताचे अंकुर आिण बी हे याचे खा  
असते. ते सोधता सोधता ते कुर् रू असा आवाज काढतात. दहा पधंरा िंकवा शभंर सु ा पक्षी जमावाने 
राहतात. थंडीच्या आिण उन्हा याच्या िदवसात त्याचंी वीण होते. ते वाळू उकरून पडले या खळग्यात 
घरटे करतात. नर आपली िपसे िभजवनू आणतो ती चोखून िपले आपली तहान भागवतात. 

 
ताबंडा जंगली क बडा Red juugle fowl. 

 
तदािद कु ु ट Gallus gallus कु ु टा . 
 
वसित– गोदावरीच्या उ रेचा भारत आिण देश. 
 

करडा जंगली क बडा Grey jungle fowl. 
 
कु ु टािद कबुर्र Gallus sonneratii कु ु टा . 
 
वसित–गोदावरीच्या दिक्षणेचा भारत. 
 
जंगली क ब ाच्या दोन जाती भारतात आहेत, एक उ री एक दिक्षणी. उ री जातीचा रंग 

ताबंडा असतो तर दिक्षणी जातीचा रंग करडा असतो. उ री नराच्या पखंाच्या आरंभाच्या आिण शपेटीच्या 
सवर् िपसानंा िहरवा रंग असतो. मादीचा रंग थोडाबहुत ताबंडाच असतो. त्यात दाट रंगाच्या छटा असतात. 
दिक्षणी नराच्या आयाळात िपवळे िठपके असतात, पखंाच्या कडेला थोडीशी ताबंडी छटा असते. शपेटीत 
िनळा, िहरवा आिण थोडा ताबंडा देखील रंग असतो. दिक्षणी मादीच्या अंगावर पाढंऱ्यात का या रेषा 
असतात. सीमा देशात या दोन जातींचा थोडासा संकर देखील झालेला आढळतो. याचं्यापासून पाळीव 
क ब ा झा या अस या पािहजेत. 

 
क ब ाचंा वभाव एकंदरीत िभतरा असतो. हे पक्षी िदवसा सावधिगरी बाळगून गवताचे बी, 

कोवळी पालवी, कीड इ॰ खाणे खातात, आिण रातर्ी एका ा वृक्षावर िंकवा बाबंचू्या ताट यात िवसावा 
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घेतात. यानंा फार दूरवर िंकवा उंचावरून उडता येत नाही. क बडी भईुत खळगा करून त्यात अंडी 
घालते. यानंा िवणीचा हंगाम ठरािवक नसतो. जा तीत जा त वीण उन्हा यात होते. 

 
िततर Partridge. 

 
या नावाचे पक्षी गवती रानात राहतात. या प याचंा आकार लहानशा क बडीएवढा असतो. 

क ब ा माणेच हे पक्षी धान्य, गवताचे बी आिण िकडे खातात. क ब ा माणेच हे िभतेर् असतात. यातील 
मादी भईुत उथळ खळगा करून त्यात अंडी घालते. हे पक्षी एका ा पुरुषभर उंचीवरून उडतात अिधक 
नाही. होता होईतो ते गवतात लपून छपूनच इकडे ितकडे िंहडतात. 

 
यात तीन जाती मुख आहेत त्या िततूर, िचतूर आिण िकतूर. 
 

िततूर. िति र Grey partridge. 
 
तदािद िति र Trancolinus pondicerianus कु ु टा . 
 
वसित– आसामवजर् भारत, पि मपाक, लंका, िहमालयी ४५० मीटर उंचीपयत. 
 

 
 

आ॰ २२·४ िततूर. 
 
या जातीच्या रंग िंपगा असतो तो पाठीकडे दाट आिण पोटाकडे िफका असतो. त्यात आड या 

उ या पाढंऱ्या का या रेषा असतात. याचंा आवाज ‘ित  ित र िति र’ असा चालतो. हा आवाज नराचा 
असतो. मादी नुसते एकेरी आवाज काढते. याचंा िवणीचा हंगाम असा नसतो. 

 
िचतूर. िचतर्ागं िति र Painted partridge. 

 
िति रािद िचतर्ागं Francolinus pictus कु ु टा . 
 
वसित– लंका, मलबारवजर् दिक्षणभारत व उ रेस कच्छ–ग्वालेर–िच का (ओरीसा) या 

रेषेपयत. 
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या प याचंा रंग िंपगाच असतो पण त्यात पाढंरे िठपके असतात. रंग पोटाकडे उजळ असतो. याचंा 
आवाज ‘चीक् चीक् कराय’ असा असतो. याचं्या िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. 

 

 
 

आ॰ २२·५ िचतूर. 
 

िकतूर. कृ णिति र Black partridge. 
 
िति रािद कृ णागं Francolinus francolinus कु ु टा . 
 
वसित– पि मपाक, उ र भारतात िचतर्ागंिति राच्या उ रसीमेपासून उ रेस पि म िहमालयी 

१५०० मीटर उंचीपयत. 
 

 
 

आ॰ २२·६ िकतूर. 
 
या जातीच्या प याचंा रंग पोटाकडे काळा आिण पाठीकडे िंपगा असून त्या िंपग्यात पाढंरे िठपके 

असतात. नराच्या गालावर पाढंरा िठपका असून त्याच्या कंठाभोवती लाल रंुद प ा असतो. मादीचा रंग 
िफका असतो. सवर्तर् तो काळा पाढंरा असून मानेवर थोडा गडद िंपगा असतो. नराचा आवाज चीक् चीक् 
कराय असाच असतो. याचं्या िवणीचा हंगाम उन्हा यात असतो. 
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मोर मयरू Common peafowl. (रंगीत) 

 
तदािद मयरू Pavo cristatus कु ु टा . 
 
वसित– भारत, पूवर्पाक, लंका. िहमालयी १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
हा पक्षी कु ु ट कुलातला असला तरी आकाराने ित पट चौपट असून आकृतीने सुरेख आिण रंगाने 

अ ितम असतो. यामुळे त्याला रा टर्ीय पक्षी असे हटलेले आहे. मोराची मान झळकदार िनळी असते आिण 
तुरा डौलदार असतो. िहवा यात काही झाडाचंी पाने झडतात. त तच मोराचा िपसारा गळून जातो. 
उन्हा यात तो िफरून येऊ लागतो आिण पावसा याच्या आरंभी तो पिरपूणर् होतो. मोराचे कुटंुब असते 
त्यात एक मोर आिण चार पाच मयरूी असतात. मयरूीला िपसारा नसतो हणून ितला लाडंोरी हणतात. 
मोराच्या िपसाऱ्याच्या खाली त्याची शपूेट असते. शपूेट मयरूीलाही असते पण ितजभोवती लाबं िपसे, 
मोराला असतात तशी नसतात. पाण्याचे ओघ आिण झाडी िवपुल असले या रानात मोर राहतात. धान्य, 
गवताचे बी, िकडे आिण लहान सहान साप सु ा त्याचें भ य होत. त्याचं्या शोधाथर् ते िंहडतात. पु कळ वळेा 
शतेात िशरून ते धान्यिपकाचें अंकूर तोडून खातात. भर उन्हाच्या वळेी उंच उंच गवतात िंकवा पालेदार 
वृक्षावर ते िवसावा घेतात. वाघिंसहाची चाहूल मोराला सवार्आधी लागते. ते हा तो आरो या देत देत 
झाडा-झाडावरून त्याचा पाठपुरावा करतो. मोराचंी टोळी पाण्याकरता नदीत यावर जाते ते हा त्यातील 
एक दोघे जण सभोवार ल य ठेवतात आिण भयकारणाची सूचना सवार्स देतात. त्याचे ओरडणे ‘मेयो मेयो’ 
असे मोठे ककर् श असते. त्यास टाहो (केका) हणतात. 

 
पावसा याच्या आरंभी मोर िपसारा पसरून वळेोवळेी नृत्य करू लागतात. मयरूी नुसते हे दशर्न 

पहात असतात. पावसाळा संपेपयत या लीला चालतात. गवताच्या आ याला एकादा खळगा करून त्यात 
मयरूी घरटे करून अंडी घालते. अपत्याचे संगोपन इ. ती एकटीच करते. 

 
लाव Quail. 

 
लावे हणून गवती रानपक्षी िस  आहेत. ते िततरापेक्षाही लहान असतात. क बडे जसे झुंजतात 

तसे लावहेी झुंजतात. त्याचंा आहारिवहार िततरासंारखा असतो. त्यात या मुख जाती चार अरुण लाव, 
कृ णवक्ष लाव, िंपग लाव आिण दुलार्व. 

 
अरुण लाव Grey quail. 

 
तदािद लाव Coturnix coturnix कु ु टा . 
 
वसित– भारत, पि म पाक, देश. 
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आ॰ २२·७ अरुण लाव. 
 
या प याचा आकार साधारणतः साळंुकीएवढा असतो. शपूेट मातर् नस यासारखेच असते. छाती 

आिण बगला अरुण असतात. पोट पाढंरे असते. पाठीवर करडा रंग असतो. पाठ आिण बगला यावंर 
का या रेषाही असतात. डोके मान कंठ याचंा रंग िंपगा पाढंरा असतो. चोच काळसर आिण पाय िंपगे 
असतात. या जातीचे काही पक्षी येथे थायी आहेत आिण पु कळसे वाय यसीमेपलीकडून पि म आिण मध्य 
आिशयामधून येतात. याच्या िवणीचा हंगाम मुख्यतः उन्हा यात असतो. 

 
कृ णवक्ष लाव. Rain quail. 

 
लावािद कृ णवक्ष Coturnix coromandelia कु ु टा . 
 
वसित– लंका ( िच ), उ र देश, पािक तान. भारतात िहमालयी १८०० मीटर उंचीपयत. 
 

 
 

आ॰ २२·८ कृ णलाव. 
 
या प याचा आकार अरुणापेक्षा लहान असतो. याचंा रंगही त्याच धरतीचा पण पाठीवर िंपगा आिण 

छातीवर काळा असतो. याचं्या िवणीचा हंगाम बहुताशंी पावसा यात असतो. 
 

िंपग लाव Jungle bushquail. 
 
तदािद िंपगलाव Perdicula asiatica. कु ु टा . 
 
वसित– लंका, आसामवजर् भारत १२०० मीटर उंचीपयत. 
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या पक्षाचा आकार कृ णवक्षाच्या एवढा असतो. नराच्या छाती-पोटावर पाढंऱ्यात का या जाड 

आड या रेघा असतात. मादीची छाती व पोट िंपगे असतात. दोघाचेंही पाठ व पखं काळसर िंपगे असतात. 
याचं्या िवणीचा हंगाम सागंण्यासारखा नसतो. 

 

 
 

आ॰ २२·९ िंपगलाव. 
 

दुलार्व Common bustard quail. 
 
तदािद दुलार्व Turnix suscitator दुलार्वा . 
 
वसित– भारत, पूवर्पाक, देश, लंका. िहमालयी २४०० मीटर उंचीपयत. 
 

 
 

आ॰ २२·१० दुलार्व. 
 
हे पक्षी आकाराने कृ णलावापेक्षा लहान असतात. मादी नरापेक्षा मोठी असते. याचंा रंग पाठीकडे 

िंपगा त्यात काळे प े  व उजळ िठपके, पोट उजळ ताबुंस, कंठ व छाती यावर दाटीने काळे प े  असा 
असतो. याच्या पावलानंा मागले बोट नसते. यात मादीचा रंग नरापेक्षा भडक असतो. या प यानंा िवणीचा 
हंगाम नसतो. मादीला मद येतो ते हा ती ‘दुर्र्र्’ असा आवाज काढते. नराला वश करण्याकरता ती इतर 
मा ाशंी भाडंते. िववाह होऊन अंडी घातली हणजे ती त्या नराला सोडून दुसऱ्या नराच्या शोधाथर् िंहडते. 
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पिहला नर अंडी उबवणे आिण िपले संभाळणे व पोसणे ही कामे करतो. मादी दुसऱ्या नराशी रमते. अंडी 
घालते आिण ती अंडी त्या दुसऱ्या नराच्या हवाली करून ितसरा नर पहात िंहडते! असाच कर्म िनरंतर 
चालू राहतो. 

 
पाढंरछात पाणक बडी Whitebreasted waterhen. 

 
तदािद जलाट Amaurornis phoenicurus कारंडवा . 
 
वसित– िहमालयाच्या पायथ्यापयत भारत, पािक तान, देश, लंका, अंदमान, िनकोबार. 
 
या प याचा आकार लहानशा क बडीएवढा असतो. पाठ पखं शपूेट मान माथा करडे, कपालावर 

शदरी िटळा, गाल व हनुवटीपासून थेट गुद ाराजवळपयत पाढंरा रंग असतो. गुदाचा पिरसर लाल 
असतो. पाय िहरवे िपवळे असतात. याला मधून मधून शपूेट उभारण्याची खोड असते. हे पक्षी ओ ाच्या 
िंकवा त याच्या काठाशी झुडपे असतात त्यात राहतात. पाऊस पडून जमीन िभजली हणजे ओ या भईुवर 
िंहडतात. ाक् कुवाक् असला आवाज काढतात. पाणथळीतील िहरवळ आिण तेथील बारीक सारीक ाणी 
हे त्याचे खा  असते. हे पक्षी िवशषे उंच उडत नाहीत, पाण्यावर पोहतात. पावसाळा हाच त्याचंा िवणीचा 
हंगाम असतो. 

 

 
 

आ॰ २२·११ पाढंरछात पाणक बडी. 
 

काळी पाणक बडी Indian moorhen. 
 
तदािद ज ु ट (जलकु ु ट) Gallinula chloropus. कारंडवा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. १८०० मीटर उंचीपयत. 
 
या प याचंा आकार िततराचं्या सुमाराचा असतो. पाय आरंभी ताबंडे आिण गुडघ्याखाली िहरवे 

असतात, बोटे लाबंट असतात. चोच पूवार्धर् ताबंडा उ राधर् िहरवा असतो. शपेटीखालची िपसे आिण उदर 
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पाढंरे, इतर अंगे काळी असतात. हे पक्षी पाणथळीत या झुडपात राहतात आिण त्यावर चढून बसतात. हेही 
िवशषे उंच उडत नाहीत. हे पाण्यात चागंले पोहोतात. याच्या िवणीचा हंगाम पावसाळा असतो. 
पाणथळीतील ाणी व िहरवळ हे याचें खा  असते. 

 

 
 

आ॰ २२·१२ काळी पाणक बडी. 
 
िनळी पाणक बडी Purple moorhen. 

 
तदािद नीलज ु ट Porphyrio porphyrio कारंडवा  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हे पक्षी का या पाणक बडीपेक्षा थोडे मोठे असतात. याचंी चोच आिण पाय ताबंडे असतात. मान 

पाठ पोट जाभंळे असतात. छाती कंठ पखं िनळे असतात. पाय उंचट आिण बोटेही लाबंट असतात. 
पाणथळीतील िहरवळ व लहानसे ाणी हे याचे खा  असते. ल हाळे कमळे इत्यािद असले या त याच्या 
काठी याचंी वसित असते. हे झुडपात िंकवा ल हा यात लपून राहतात. याचंा िवणीचा हंगाम पावसाळा हा 
असतो. या समयी नर त डात काही िहरवळ धरून मादीला नमन करतो. त्याचवळेी तो काही आवाज 
काढतो. हेही पक्षी िवशषे उंच उडत नाहीत. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २२·१३ िनळी पाणक बडी. 
 

कारंडव Coot. 
 
तदािद कारंडव Fulica atra कारंडवा . 
 

 
 

आ॰ २२·१४ कारंडव. 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, उ र लंका. िहमालयी २४०० मीटर उंचीपयत. 
 
हा पक्षी एका ा क बडीएवढा असतो. याचे पाय उंचट आिण बोटे लाबंलचक असून त्यानंा गाठी 

असतात. याचे कपाळ उंचट असते. कपाळ व चोच पाढंरी व पाय िहरवस िपवळे असतात. बाकीचे अंग 
काळे असते. याचंा संचार बहुधा पाण्यात चालतो. नदी ओढे तळी याचं्या पाण्यात हा मजेने पोहतो. पोहता 
पोहता हाकलला तर उडून न जाता डुबी मारून दूर जातो आिण वर िनघतो. याच्या पायाच्या गाठी 
पोहताना पाणी ढकलण्यास उपयोगी पडतात. पाण्याखाली बराच राहतो ते हा तो केवळ चोच वर काढतो. 
याला भईुवर नीट चालता येत नाही, पण उंच उडता येते. पु कळ कारंडवा भारतातच थायी आहेत. पण 
पु कळशा कारंडवा िहमालय ओलाडूंन पलीकडे उन्हा यात जातात आिण िहवा यात परत येतात. येताना 



 

अनुकर्मिणका 

िपले घेऊन येतात. येथे राहणाऱ्या कारंडवा पाण्याच्या काठच्या िंकवा पाण्यात उगवणाऱ्या देखील 
वानसाचं्या डहा यावर घरटी बाधंतात. ती अथार्त हातभार िंकवा वीतभर तरी पाण्यात सोडून वर असतात. 
काही काही िठकाणी त्याचं्या झुंडीच्या झुंडी दृ ीस पडतात. पाणथळीतले िकडे, पाण्यातले मासे िंकवा 
दुसरे ाणी, पाणझाडाचें अंकुर, हे त्याचे खा  असते. 

 
कारंडवा एकेका िदवसात दीडदीडश े मलै वास करतात असे िदसून आले आहे. देशातंराला 

जाताना हा त्याचंा वगे मोजलेला आहे. 
 

पाणकपोत Bronzewinged jacana. 
 
तदािद जकान Metopidius indicus जकाना . 
 
वसित– पि म पािक तान वगळून भारत, पूवर्पाक, देश. 
 
हा एक पक्षी पार याएवढा असून पाणझाडावर वावरणारा आहे. याचे पाय िहरवे, चोच िपवळी 

ताबंडी, शपूेट आखूडशी जाभं या रंगाची, पखं िहरवस काळे आिण इतर अंग िठ र काळे असते. पायाची 
बोटे खूप लाबं असतात. हा कमळाच्या पानावर उभा राहतो ते हा पानाच्या मध्यापासून काठापयत बोटे 
पसरून राहतात. कमळे आिण िंशगाडे ज्या त यात असतात त्यात हा पक्षी हटकून येतो. हा िभतर्ा आहे. 
लपत छपत िंहडत असतो. हुसकला तर मटिदशी एका ा पाणझाडाच्या पालवीखाली लपतो, िंकवा 
अधर्वट पाण्यात डबतो. याला पोहता येते पण चागंलेसे उडता येत नाही. पाणिकडे आिण पाणझाडाचें 
अंकुर इ. याचे भ य असते. याच्या िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. तरंगत्या पानावर याचे घरटे असते. 

 

 
 

आ॰ २२·१५ पाणकपोत. 
 

पाणमोर Pheasant tailed jacana. 
 
तदािद जलमयरू Hydrophasianus chirurgus जकाना . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. का मीरात १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
हे पक्षी पाणकपोताएवढेच असतात. मातर् यात नरमादी दोघानंा मोरासारखी दोन लाबं िपसे 

शपेटीच्या वर असतात. त डावळा आिण कंठ पाढंरा, मान गुलाबी, पंख पाढंरे, पाय िहरवे, आिण इतर अंग 
िंपगट काळे असते. याचंीही बोटे पाणकपोतासारखी लाबं लाबं असतात. वभावाने हे त्या प यासंारखेच 
असतात. याचंा िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. तो नरमादी दोघाचंी लाबं िपसे गळून पडतात आिण 
पाढंरी िपसे अमळ मळकट होतात. 

 

 
 

आ॰ २२·१६ पाणमोर. 
 

िहरवा पाणलावा Painted snipe. 
 
तदािद जललाव Rostretula benghalensis जललावा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
हा पाणथळी पक्षी आहे. हा ला यापेक्षा थोडा मोठा असतो. याचे पाय उंचट, बोटे लाबंट आिण 

चोचही लाबंट असते. याचे पखं आिण पाय िहरव े असतात. पंखात काही भरुक्या आिण का या रेषा 
असतात. डो याभोवती पाढंरे कडे आिण त्यामागे पाढंरा लाबंोडा िठपका असतो. मादीचा माथा मान कंठ 
ताबंडे आिण छाती काळी असते, नराला हे अलंकार नसतात. पोट पाढंरे असते. हे पक्षी दलदलीत 
िंहडतात भातशतेीतही पाणी असते ते हा घुसतात. हे पाणथळीतले ाणी आिण कोवळी िहरवळ खातात. 
यात मादी नरापेक्षा देखणी आिण बळकटही असते. याना िवणीचा हंगाम असा काही नसतो. मादी नराचे 
आराधन करते, दुसऱ्या मा ाशंी भाडंते, तो वश झा यावर अंडी घालून त्याच्या हवाली करते आिण दुसऱ्या 
नराच्या शोधास जाते. 
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आ॰ २२·१७ िहरवा पाणलावा. 
 

कूरल. Curlew. 
 
तदािद कूरल Numenius arquata कूरलािदक िटि भा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
याचा आकार क बडीएवढा असतो. याची चोच भली लाबं आिण खाली वळलेली असते. पाय उंचट 

आिण काळसर असतात. एकंदर अंग भरुकट िंपगे असून त्यास काळे लाबंट िठपके असतात. पोटाकडचा 
रंग अमळ उजळ असतो. शपूेट आखूड असते. हे जलाशयाच्या काठी िंहडून पाणथळी ाणी आिण िहरवळ 
आिण फळेही खातात. हे चोचीने िचखल उसकटून खा  िमळवतात. हे ‘कूर लू’ असे आवाज काढतात. 
याचंी जन्मभमूी उ र युरोप व आिशया. तेथून ते िहवा यात इकडे येतात आिण उन्हा यात ितकडे परत 
जातात. 

 

 
 

आ॰ २२·१८ कूरल. 
 

सारस Saras crane (रंगीत). 
 
तदािद सारस Grus antigone कर् चा . 
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वसित– मध्यभारत, उ रभारत, पािक तान, देश. 
 
हा पक्षी सामान्य माणसाच्या कानाशी लागेल इतका उंच असतो. याचे डोके ताबंडे असते. मानेचा 

वरचा भागही ताबंडा असतो. पाय ताबंडे असतात. बाकी अंग राकट पाढंरे असते. हा नदी-ओ ाच्या 
काठी आिण शतेीभातीत वावरतो. नर मादी िपले असे कळप असतात. धान्य, गवताचे अंकुर, िकडे, 
लहानसहान सरपटे आिण पाणथळी ाणी, हे याचे भ य असते. याच्या िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. 
नर मादीच्या आराधनासाठी नृत्यलीला पु कळ करतो. नमन, दिक्षणा आिण भराऱ्या याचंा सुकाळ होतो. 
जोडी ठरली आिण िववाह झाला हणजे आजन्म तशीच राहते. यातला एकादा पक्षी मारला गेला तर दुसरा 
िदवसानुिदवस तेथेच घुटमळत राहतो, आिण अ पाण्यावाचून ाण सोडतो, असे पु कळ वळेा पाहण्यात 
आले आहे. याचे घरटे भलेमोठे काटक्याकुटक्याचें रचलेले थंिडल असते. ते एका ा शतेात िंकवा 
जवळच्या सपाट भईुवर असते. त्याचा वरचा घेर दोन हात असतो. त्यात मादी बहुधा दोन अंडी घालते. नर 
मादी दोघे िपलाचें संगोपन करतात. हे पक्षी मोठे ककर् श आवाज काढतात. यानंा चागंले उडता येते. 

 
कर् च. Demoiselle crane. 

 
तदािद कर् च Anthropoides virgo कर् चा . 
 
वसित– दिक्षणेस हैसूरापयतचे भारत, पि म पाक, देश. 
 
हा पक्षी माणसाच्या कंबरेला लागेल इतका उंच असतो. याचा सवर्साधारण रंग करडा असतो, पण 

कानावर झुलपे असतात, आिण ग याखाली दाढी असते. ती काळी असते. ती चागंली छातीवर जाऊन 
पोचते. हे फार हुषार व तरतरीत असतात. कर् चाचे खाणे सारसां माणेच असते. चरत असताना कळपातले 
एकदोघेजण रखवाली करतात. कोणी िवघ्नकतार् िदसला की इशारा देतात, ते हा सवर् सावध होऊन उडून 
जातात. उडताना वाटो या िघर ा घालीत वर चढ्तात. ते कुर् कुरर् इ. आवाज काढतात. दूरवर उडून 
जाताना बाणाच्या कोचेसारख्या एकेिठकाणी िमळणाऱ्या दोन रागंा करतात. िमलाफाच्या िठकाणी पुढारी 
असतो. तो कोणा िशकाऱ्याने पाडला तर लगेच त्याच्या जागी दुसरा जवळचा येतो आिण कोच कायम 
ठेवतो. उडताना पाय आिण मान पुढे लाबंवनू शरीर एका रेषेत आणलेले असते. उडत वास करतानाही ते 
मोठा आवाज काढतात. तो दूरवर ऐकू येतो. कधी कधी ते इतके उंच चढतात की, त्याचं्या नुसत्या रेषाच 
िदसतात. 
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आ॰ २२·१९ कर् च. 
 
हे पक्षी िहवा यात भारतात येतात आिण उन्हा यात परत मायदेशी जातात. हे मायदेश पु कळ 

आहेत. दिक्षण युरोप, उ र आि का, मंगोिलयाच्या पि मेचा मध्य आिशया, आिण उ र आिशया, इतक्या 
िठकाणी ते िवखुरलेले आहेत. 

 
हूकना. हू ु ट. मालढोक Great Indian bustard. 

 
तदािद हू ु ट Choriotis nigriceps हू ु टा . 
 
वसित– बगंाल व आसाम सोडून दिक्षणेस हैसूरापयत इतर भारत. पि म पाक. 
 
कर् च व सारस हे करकोचे होत. ते छाती वर करून उभे राहतात. हा पक्षी छाती पोटासपाट ठेवनू 

उभा राहतो. याचीही उंची माणसाच्या कमरेइतकी असते. हा करकोच्यापेक्षा जाडी असतो. अथार्तच 
वजनात भारी असतो. हे तीन चार िंकवा पाच प ास देखील कळप करून शतेीच्या भोवतीच्या रानात 
राहतात. हे िहरवळ, धान्य आिण िकडे खातात. हे िवशषे िबकट संग आ यािशवाय उडत नाहीत. उडतात 
ते हा चागंले उडतात, पण उंच उडत नाहीत. याचंा िववाहऋतु उन्हा या पावसा यात असतो. एक नर 
अनेक मा ाचंी संगत करतो. 
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आ॰ २२·२० हूकना. 
 

िचनी मोर Lesser florican. 
 
तदािद िशखावतं Sypheotides indica हू ु टा . 
 
वसित– आसाम सोडून इतर भारतीय पठारे. अंशतः पि म पाक. 
 
हा पक्षी एका ा सामान्य क बडीएवढा असतो. हा शतेीच्या आसपास गवतात िंहडून गवताचे अंकुर 

आिण कीड खातो. याच्या डोक्यामागे खालच्या अंगाला तुरा असतो. शपूेट थोटकी असते. पाठीमागे िंपगट 
काळा आिण पोटाकडे िठ र काळा रंग असतो. मानेवर आिण पंखात थोडा पाढंरा रंग असतो. याच्या 
पायाला मागले बोट नसते. याला उडता येते पण लपून बसून संकट िनवारण्याकडे याचा कल असतो. 
याचा िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. 

 

 
 

आ॰ २२·२१ िचनी मोर. 
 

िपकिंवक Stone curlew. 
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तदािद िपकिंवक Burhinus oedicnemus िपकिंवका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी ९०० मीटर उंचीपयत. 
 
या प याचा आकार िततरापेक्षा मोठा असतो. याचे पाय अिधक लाबंट असतात. याचा रंग पाठीकडे 

िंपग्यात का या रेषा आिण पोटाकडे पाडुंरका असतो. पाय िपवळे असतात. डो याच्या खालवर पाढंरे प े  
असतात. याच्या पायाला मागले बोट नसते. झुडपाळ व खडकाळ देशात याची वसित असते. त्याच्या 
सभोवारच्या रंगाशी त्याचा वतःचा रंग इतका समरस असतो की, संकट चुकवण्यासाठी उडून 
जाण्याऐवजी तो भईुवर पसरतो आिण िदसेनासा होतो. कीड आिण लहान सरपटे हे त्याचे मुख्य भ य 
असते. तो िपक् िवक् िवक् असे आवाज काढतो. याच्या िवणीचा हंगाम मध्य िहवा यापासून मध्य 
पावसा यापयत चालतो. भईुवरच एकादा खळगा करून मादी अंडी घालते. 

 

 
 

आ॰ २२·२२ िपकिंवक. 
 

धािवक Courser. 
 
तदािद धािवक Cursorius coromandelius धािवका . 
 
वसित– आसामवजर् भारत, उ र लंका. 
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आ॰ २२·२३ धािवक. 
 
या प याचा आकार िततराच्या सुमाराचा असतो. आकृती िपकिंवकासारखी असते. डोके भडक 

िंपगे, छाती पोट नािंरगी व काळे, हनु पाढंरी, डो याचं्या मागेपुढे काळा प ा त्यावर पाढंरा प ा, चोच 
काळी पाय लाबंट पाढंरे, त्यानंा मागील बोटे नाहीत, असे याचे रूप असते. हा भईुवर बसला असता ओळखू 
येत नाही इतका पिरसराशी समरस होतो. हुसकला असता धावतो, सहसा उडत नाही; पण संगी उडतो 
ते हा चागंला सपा ाने उडतो. याच्या िवणीचा हंगाम उन्हाळा पावसाळा हा असतो. 

 
कुरव Brown headed gull. 

 
तदािद कुरव Larus brunnicephalus सुरया . 
 
वसित– भारताचे िकनारे आिण जवळचे जलाशय. पािक तान, देश, लंका. 
 
जन्मभमूी– लदाख व ितबेट. त याभोवती. 
 

 
 

आ॰ २२·२४ कुरव. 
 
कुरवक Black headed gull. 

 
तदािद कुरवक Larus ridibundus सुरया . 
 
वसित– पािक तान, भारत. 
 
जन्मभिूम– युरोपाचा सौ य भाग आिण पि म व मध्य आिशया. 
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कुरव पक्षी काव याएवढे असतात आिण कुरवक पक्षी कबुतराएवढे असतात. दोनही दुरून 
कबुतरासारखेच िदसतात. दोघाचेंही पाय ताबंडे असतात, चोच ताबुंसच असते. मो ाचे डोके िंपगे तर 
धाक ाचे डोके काळे असते. पण हे रंग उन्हा या-पावसा यातले झाले. त्यावळेी हे पक्षी भारतात 
नसतात. िहवा यात त्याच्या डोक्याचा रंग बदलतो. तो काबरा िंकवा पाढंरा होऊन जातो. फ  
डो यामागे कानाच्या जागी एक कंसाकृित काळी राहते. पखं पाठ शपूेट, यात थोडासा काबरा रंग असतो 
पण बहुतेक रंग पाढंरा होतो. याचं्या पायाच्या बोटामध्ये पडदे असतात. हे पाण्यावर चागंले पोहतात पण 
आत डुबी मारीत नाहीत. 

 

 
 

आ॰ २२·२५ कुरव. िहवाळी रूप. 
 
हे भारतात आ यावर समुदर्ाच्या न ाचं्या िंकवा त याचं्या काठी राहतात. समुदर्ात जलयानातून 

जो कचरा टाकतात त्यातून हे आपले भ य शोधून काढतात. मासेमारी–नौकावरून पडणारा गळाठा, िंकवा 
धीवर लोक आपली जाळी साफ करीत असताना पडणारा गळाठा, यावर त्याचंी उपजीिवका चालते. 
यािशवाय नाना कारची कीड आिण गवताचे अंकुरही खातात. उन्हाळा हा याचंा िववाहऋतु असतो. 
वाळवटंात खडकावर िंकवा झुडपाळ रानात भईुवर ते आपली घरटी बाधंतात. ती गवताचंी िंकवा 
ल हा याचंी केलेली असतात. पु कळ जण िमळून एक वसाहत बाधंतात. हे आवाज काढतात ते ककर् श 
असतात िंकवा िववळण्यासारखे असतात. 

 
पीतमुख सुरय River turn. 

 
तदािद सुरय Stena aurantia सुरया . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश. 
 
रय हणजे जोर यावरून मो ा जोराने पाण्यात सूर मारून मासे वर काढणाऱ्या प याना सुरय 

हटले आहे. तुत सुरयपक्षी सरासरी पार याएवढा असतो. पण बराच पातळ असतो. त्याचे पाय ताबंडे 
असतात पण बरेच आखूड असतात. शपेटी मातर् भली लाबं असून दुभगं असते. पंखही लाबं असतात पण 
बसताना शपेटीच्या अलीकडे राहतात. याचे डोके काळे असते, चोच िपवळी असते, इतर रंग करडा 
असतो. िहवा यात डोके िफके पडते. हे पक्षी जमावाने राहतात. याचंी वसित नदीत याचं्या काठी असते. 
नदीला खोल पाणी असेल तेथे ते आकाशात िघर ा घालता घालता खाली नदीच्या पाण्याकडे पहात 
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असतात. मासा हेरला की सपा ाने सूर मारून पाण्याखाली डुबी घेऊन ते त्यानंा पकडतात. मासा चोचीत 
आडवा घेऊन पक्षी वर िनघतो. मग माशाला वर िभरकावनू देतो आिण तो खाली उभा पडतो ते हा त्याला 
सबधं िगळतात. िवसा याकरता ते वाळवटंात उतरतात. ते हा चालताना ते फरपट यासारखे िदसतात, 
कारण त्याचें पाय फार आखूड असतात. त्याचंा िवणीचा हंगाम उन्हा यात असतो ते हा वाळवटंातच 
जमावाने घरटी बाधंतात. 

 

 
 

आ॰ २२·२६ पीतमुख सुरय. 
 

ता मुख सुरय Indian whiskered tern. 
 
तदािद ता मुख Chlidonias hybrida सुरया . 
 
वसित– भारत, पि म-पाक, लंका. 
 
हाही पक्षी पार याएवढाच असतो पण याचे शपूेट पखंापेक्षा आखूड असते आिण चोच लाल असते. 

याचंी जन्मभमूीं उ र भारत. तेथून ते िहवा यात दिक्षणेत येतात व उन्हा याअखेर परततात. पावसाळा हा 
त्याचं्या िवणीचा हंगाम असतो. पाण्यावर तरंगणाऱ्या पाणझाडाचं्या िहरवळीवर हे आपली घरटी करतात. 
बहुधा त्याचें लहानमोठे जमाव असतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २२·२७ ता मुख सुरय. 
 

दीघर्लाव Spotted sandpiper. 
 
तूयर्वन्तािद दीघर्लाव Tringa glareola िटि भािदक िटि भा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
जन्मभमूी– युरोप आिण उ र आिशया. 
 
हे पक्षी ला याएवढे लहान असतात पण त्याची शपूेट व पाय व चोच लाबंट असतात. पाठीकडील 

रंग काळािंपगा त्यात पाढंरे िठपके असा असतो. शपेटीशजेारची पाठ पाढंरी व पोट पाढंरे असते. शपेटीत 
िंपग्यात काळे आडवे प े  असतात. पाय िहरवे असतात. भवुईच्या जागी पाढंरा प ा मागेपुढे गेलेला असतो. 
हे पाण्याच्या लहान लहान ओघाचं्या काठी पाणथळीत, दलदलीत पाण्याने भरले या शतेीच्या आसपास 
िंहडतात आिण िचखल उसकटून आपले िजवतं भ य पकडतात. असे करता करता आपले शपूेट 
आजूबाजूला हालवतात. हे उडून जातेवेळी िच  िच  असे तर्ोटक आवाज काढतात. हे पक्षी अध्यार् 
पावसा यातच इकडे येतात आिण कडक उन्हा यात मायदेशी परततात. येथे आ यावर ते पागंलेले 
राहतात पण परतीच्या अगोदर त्याचें लहान लहान कळप जमतात. येताना अथार्त कळपच येतात. 
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आ॰ २२·२८ दीघर्लाव. 

 
तुतवार Common sandpiper. 

 
तदािद तूयर्वंत. Tringa hypolencos िटि भािदक िटि भा  
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका 
 
जन्मभिूम– िहमालयी का मीर, गढवाल, कुमाऊन इ॰. 
 
हे पक्षी ला याएवढेच लहान असतात पण त्याचंी चोच व पाय लाबंट असतात. याचंा रंग पाठीकडे 

काळसर िहरवा, पाय िहरवस आिण पोट पाढंरे असते. छाती पाढंरी असते. भवुईच्याजागी मागे पुढे आिण 
हनुवटीवर पाढंरा रंग असतो. हे पक्षी पाणथळीत िंहडून िचखलातले ाणी वचूेन खातात. उडता उडता ते 
बारीक बारीक आवाज काढतात. तो तुतारीसारखा क पून तुतवार हे नाव िदले गेले आहे. याचंा िवणीचा 
हंगाम सरत्या उन्हा यात असतो. ते हा ते िहमालयावर जमतात आिण उ र पावसा यात खाली 
उतरतात. 

 

 
 

आ॰ २२·२९ तुतवार. 
 

ता मुखी िटटवी Red-wattled lapwing (रंगीत). 
 
तदािद िटि भ Vanellus indicus िटि भा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी १८०० मीटर उंचीपयत. 
 
या प याचंा आकार पार याएवढा असतो पण पाय उंचट असतात. चोच ताबंडी असते आिण 

डो याशजेारी लाबंट उंचवटे असतात तेही ताबंडे असतात. पाठ काळसर िंपगी असते. पखं तसेच 
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असतात. त्याचें काठ काळे असतात. पायाचे मागले बोट अगदी आखूड असते. पाय िपवळे असतात. माथा 
हनुवटीपासून छातीपयतचे भाग काळे असतात त्या शजेारी पाढंरे प े  असतात. पोट पाढंरे असते. शपेटाचा 
अधोभागही पु कळ अंशी पाढंरा असतो. हे पक्षी पाणथळीत आिण शतेीभातीत िंहडून िकडे वचूेन खातात. 
मधून मधून िवसावा घेतात पण रातंर्िदवस त्याचंा हा उ ोग चालू असतो. िवशषेतः रातर्ी ते ‘टी िट िट िव ’ 
असे आवाज काढतात. उन्हा या पावसा यात त्याचंा िवणीचा हंगाम असतो. घरटे हणण्यासारखे नसते. 
वाभािवक खळगा असतो िंकवा ते तो करून घेतात. मादी अंडी घालते. त्याचं्या शजेारी चार तस याच 
रंगाचे खडे आणून ठेवते. त्यामुळे ती अंडी सहसा िदसून येत नाहीत. 

 
पीतमुखी िटटवी Yellow wattled lapwing (रंगीत). 

 
िटि भािद पीतमुख Vanellus malabaricus िटि भा . 
 
वसित– आसामवजर् भारत, अंशतः पि मपाक, पूवर्पाक, लंका. 
 
ही िटटवी आिण ता मुखी याचं्यात मुख्य फरक केवळ मुखव ाच्या रंगात असतो. िहच्या 

त डावरचे उंचवटे ताबं ाच्या ऐवजी िपवळे असतात. िहचा आवाज नुसता ‘िट  िव ’ असा असतो लाबं 
गाण्यासारखा नसतो. 

 
छोटी िटटवी Little ringed plover. 

 
तदािद िटि भक Charadrius dubius िटि भा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी १२०० मीटर उंचीपयत. 
 
या प याचा आकार ला यापेक्षाही लहान असतो. पण आकृित रंगही बहुशः िटटवीचाच असतो. 

याला डो याजवळ उंचवटे नसतात. कंठ काळा आिण गाल व पोट पाढंरी असतात. हे पक्षी क ब ा माणे 
िचखल उकरून कीड िकरडू काढतात आिण खातात. याचंी वीण उन्हा यात होते. त्या आधी नर मादीचे 
आराधन करताना िपसे फुगवनू नाचतो आिण ितला चोचीने कुरवाळतो. ही िटटवीसु ा अंडी भईुवर घालते. 

 
शकेाट. दीघर्पद Blackwinged stilt. 

 
तदािद दीघर्पद Himatopus himantopus उ टा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका, युरोप, अमेिरका, आि का, ऑ टर्ेिलया. 
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आ॰ २२·३० शकेाट. 
 
या प याचे मुख्यागं िततराच्या एवढे असते. पाय मातर् उंचच उंच असतात. चोचही बरीच लाबं 

असते. पंख साधारण शपेटाइतकेच लाबं असतात. याचे पाय ताबंडे असतात. पंख काळे असतात. इतर 
शरीराचा रंग नरमादी याचंा वगेवगेळा असतो इतकेच न हे तर िवणीच्या हंगामात आिण इतर ऋतूतही 
िनराळा असतो. याला मागले बोट नसते. हे पक्षी त याचं्या िंकवा नदी-ओ ाच्या आसपासच्या पाणथळीत 
आपले भ य शोधतात. ते हणजे पाणिकडे िंकवा पाणथळी ाणी. िचखलात चोच खुपसून ते त्यानंा 
िमळिवता येते. ते उथळ पाण्यात िंहडतात पण सहसा खोल पाण्यात जात नाहीत. पण संग आलाच ते 
चागंले पोहू शकतात. उडतात ते हा चेक् चेक् असा काही आवाज काढतात. याची वीण उ र भारत, पि म 
पाक आिण लंका येथे आढळते. याकरता पु कळसे पक्षी एका ा त याच्या काठाला िंकवा समुदर्िकनाऱ्याला 
जमून वसाहत तयार करतात. भईुवरच्या एका ा खळग्यात गवत इ॰ िजनसाचे घरटे बाधंतात िंकवा 
िमठागरात या उथळ पाण्यात खडे रचून लहानसा ओटा करून त्याच्यावर घरटे रचतात. िवणीचा हंगाम 
उन्हा यात सुरू होतो तो अध्यार् पावसा यापयत चालू राहतो. पु कळसे पक्षी परदेशातून िहवा यात इकडे 
येतात आिण उन्हा यात परततात. 

 
उचाट Avocet. 

 
तदािद उ ट Recurvirostra avosetta उचचटा . 
 
वसित– भारत, पि म पािक तान, देश िच . 
 
हा पक्षी पु कळसा शकेाटासारखा असतो. त्याची चोच काळी असून मध्यंतरी खाली वाकलेली 

असते. याला मागले बोट लहानसे असते. डोके व मागली मान ही काळी असतात. पाठीवर पखंात काळे 
प े  असतात. पाय िहरव ेअसतात, बाकी अंग पाढंरे असते. हा चोच िचखलात खुपसून उघडतो आिण 
वाटोळी िफरवतो. मग मोकळे झालेले िकडे खातो. याच्या पायाच्या बोटानंा अधर्वट पडदे असतात. हा 
सहसा पाण्यात जात नाही पण जातो ते हा चागंला पोहू शकतो. बरेचसे पक्षी युरोप व पि म आिशयातून 
िहवा यात इकडे येतात. भारतात याची वीण कच्छाच्या रणात मातर् होते. पु कळ जणाचंी एक वसाहत 
तयार होते ती शकेाटाचं्या धरतीची असते. 
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आ॰ २२·३१ उचाट. 
 

पेशीगल. झोळीवाला Pelican. 
 
तदािद पेशीगल Pelicanus Philipensis पेशीगला . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी िगधाडापेक्षाही जरा मोठा असतो. अंग बदकाच्यासारखे असते. चोच लाबं असून भली 

रंुदही असते. ितच्या खालच्या पाकळीला लागलेली एक झोळी असते. पाठीकडचा रंग ताबुंस काळा आिण 
पोटाकडचा पाडुंरका असतो. पु कळ पक्षी जमून पखं फडफडून मत् यानंा िभविवतात आिण उथळ पाण्यात 
हाकलतात. तेथे आप या चोचीची खालची पाकळी पाण्याखाली ठेवनू झोळीत मत् यानंा पकडतात. तेच 
त्याचें खा . ते चागंले पोहतात आिण वेगाने हवते उडतातही. उडताना डोके पाठीला टेकतात. िहवाळा 
उन्हाळा हा त्याचं्या िवणीचा हंगाम असतो. भारतात अशा वसाहती मदर्ास आिण आंधर् देश यामध्ये 
आढळतात पण फार मो ा वसाहती देशात आढळतात. 
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आ॰ २२·३२ पेशीगल. 
 

करढोक कम र Cormorant. 
 
तदािद कम र Phalacrocorax niger कम रा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी जंगली काव यापेक्षा थोडा मोठा असतो. तो पाण्यात वावरतो आिण काळा असतो, 

एव ावरून त्याला ‘पाणकावळा’ हणतात. पण हे काव याशी असलेले सा य अगदी वरकरणी आहे. 
याच्या हनूखाली थोडासा पाढंरा रंग असतो. याची चोच बदकाच्यासारखी असते, पायही त्याच्यासारखे 
असतात. बोटामधे पडदे असतात. हे पक्षी तळी आिण ओढे यामंध्ये मत् याचंी िशकार करतात. कधी एक ा 
दुक ाने तर कधी जमावाने ते हा उ ोग करतात.ते पाणथळीत बेडूक इ॰ ाणीही पकडतात. त्याचंा 
िवणीचा हंगाम उ रेत पावसाळयात आिण दिक्षणेत िहवा यात असतो. त्याचंी घरटी पाणथळीतील वृक्षावर 
असतात. अशा वृक्षावर िंकवा त यात या िंकवा नदीत या खडकावर पखं पसरून ऊन खात बसलेले 
करढोक िकत्येक वळेा दृ ीस पडतात. 

 

 
 

आ॰ २२·३३ करढोक. 
 
करढोकाची एक भली मोठी जात आहे, एका ा पाळीव बदकाएवढी. त्याचं्यातील नराच्या अंगावर 

िवणीच्या हंगामात पाढंरे मोठाले िठपके येतात. ते डोके, मान आिण कुशी यावर असतात. 
 
करढोक प याचंी ितसरी एक जात आहे. ितचा आकार मध्यम असतो. िवणीच्या हंगामात त्याचं्या 

डो याभोवती पाढंरी कडी उमटतात आिण मानेवरही पाढंरे िठपके येतात. 
 
कम रपक्षी मासे खाऊ आहेत. साहिजकच ते आप या िपलानंा मासेच खाऊ घालतात. ही िपले 

थोडी वाढ यावर आई बाप मासा घशात धरून िपलापुढे बसून चोच उघडतात. मग िपलू आप या चोचीने 
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आईच्या िंकवा बापाच्या घशातला मासा काढून घेते. जपानी माणसानंी यापासून चागंलाच धडा घेतलेला 
आहे. ते कम रपक्षी पाळतात. त्याचं्या ग याला सईलशी दोरी बाधूंन त्या दोरीचे एक टोक आप या हातात 
ठेवतात. मग कम र प याला जलाशयात सोडतात. पक्षी मासा पकडतो तो लहान असला तर िगळतो पण 
मोठा असला तर तो त्याच्या घशात अडकतो. मग पक्षी धन्याजवळ येतो. धनी मासा काढून घेतो. पुनः पक्षी 
नवा मासा पकडतो. असा या प याचा उपयोग मासेमारीकरता करतात! 

 
पाणला. म गु Darter. snakebird. 
 

तदािद म गु Anhinga rufa कम रा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश. लंका. 
 
हा पक्षी आकाराने लहानशा बदकाएवढा असतो. याची मान िंचचोळी असते आिण चोच लाबं 

असते. चोच मान याचें तो वटेोळ करतो ते हा तो सापासारखा िदसतो हणून त्याला सपर्पक्षी हणतात. 
मासे पकडण्याकरता तो पाण्यात डुबी मारतो यावरून त्याला म गु (म न करणारा) हणतात. याचे 
कम राशी बरेच सा य असते. याचा संचार झाडावर आिण पाण्यात सारखाच चालतो. याच्या मानेचा रंग 
िंपगा असतो. बाकीच्या अंगाचा रंग काळा असतो. त्यात पाठीवर व पंखात पाढंरे िठपके आिण लाबंट प े  
असतात. वतर्न साधारणतः कम रासारखेच असते. याला िंहदीत पाणडुबी हणतात. 

 

 
 

आ॰ २२·३४ पाणला. 
 

उपसंहार 
 
तुत करणात एकंदर पाच ेणीतले पक्षी सािंगतले आहेत. पिहली ेणी कपोताचंी. हे पक्षी 

झाडावर आिण गवती–रानात वावरतात. पण त्याचंी घरटी एका ा गार याच्या जागी ड गर–कपारीत 
िंकवा झाडावर असतात. दुसरी ेणी क ब ाचंी. त्याचंा संचार गवती रानात असतो. त्याचंी घरटी 
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गवतातच भईु उकरून केलेली असतात. ितसरी ेणी कारंडवाचंी. या प याचंा संचार पाण्याबाहेर तसा 
पाण्यातही असतो. घरटी पाण्याच्या कडेला िंकवा पाण्यावरही असतात. चवथी ेणी िटट याचंी, त्याचंा 
संचार पाणथळीत असतो. त्याचंीही घरटी पाणथळीत भईु उकरून केलेली िंकवा पाण्यावर तरंगतीही 
असतात. पाचवी ेणी पेशीगलाचंी त्याचंा संचार पाण्यात असतो, पण घरटी बाहेर झाडावर असतात. 
यात या कोणत्याच प याला मधुर आवाज नसतो आिण कोणातही घरटे बाधंण्याचे िवशषे कौश य नसते. 

 
या करणात एकंदर १८ कुले सािंगतली आहेत. त्यापैंकी कु ु ट कुलातील प याचं्या मासंाचा 

आिण अं ाचा उपयोग मानवाना अ  हणून होत आहे. 
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करण २३ 
 

बक बलाक इत्यादी 
 

बक. बगळा. 
 
हे पिक्षनाम िस  आहे. लाबं चोच, लाबं मान आिण उंच पाय ही याची लक्षणे होत. बगळे 

पाणथळीत िंहडून मासे खातात आिण झाडावर घरटी बाधूंन राहतात. त्याचं्या पु कळ जाती आहेत. त्यापैंकी 
काही अशा– 
 
गायबगळा. गवाचं Cattle egret. 

 
तदािद बक Bubulcus ibis बका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 

 
 

आ॰ २३·१ गवाचं. 
 
पाय काळे, चोच िपवळी आिण इतर अंग पाढंरे असणारा हा पक्षी वारंवार गाई- हशींच्या जवळपास 

िंहडताना आढळतो. हे पशू चरता चरता त्याचं्या चळवळीने हुसकले जाणारे िकडे या प यानंा िमळतात. पशू 
व थ बसले हणजे अंगावरच्या गोिच ा प यानंा िमळतात. अशा या दुहेरी लाभाकरता या पशुप याचंी 
संगत जमते. यािशवाय शणेात माशाचं्या अ या तयार होतात. त्या तर बग यानंा फार आवडतात. 
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बग याचंा िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. त्या वळेी त्याचं्या मानेवर, डोक्यावर आिण पाठीवर थोडीशी 
लाबं लाबं िपसे उगवतात. त्याचंा रंग िंपगा असतो. इतर िपसाचंा रंगही या समयाला थोडासा िंपगटच 
होतो. एका ा मो ा पालवीदार झाडावर काटक्याकुटक्या रचून हे बक आपली घरटी तयार करतात. 
त्यानंी िनवडलेले झाड पाण्याजवळ असतेच असा नेम नाही. एकाच झाडावर पु कळ गवाचं घरटी बाधंतात 
इतके न हे तर त्याचं्या समवेत इतर जातीचे पक्षीही आपली घरटी बाधंतात. 

 
उदाचं बक Little egret. 

 
तदािद उदाचं Egretta grazetta बका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 

 
 

आ॰ २३·२ उदाचं. 
 
हा बगळा गवाचंासारखाच असतो. पण याची चोच काळी असते. िवणीच्या हंगामात याला येणारी 

िपसे अिधक िवपुल आिण देखणी असतात. त्यािशवाय हंगामात त्याला एक ल बती सुंदर शडी उगवते. 
याला पाण्याचा शजेार अिधक ि य असतो आिण पाणथळीच याला खा  हणून िवशषे आवडतात. या 
वभावावरून याला उदाचं हटले आहे. उद=पाणी आिण अंच=िंहडणे. याचंी घरटी गवाचं बग याचं्या 
माणेच असतात. 

 
वेलाबक Reef heron. 
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उदाचंािद वलेाबक Egretta gularis बका . 
 
वसित– पि म पाक, पि म भारत आिण लंका याचंा िकनारा. 
 
गवाचं व उदाचं एकाच आकाराचे असतात. वलेाबक त्याहून थोडा मोठा असतो. याचे पाय िहरवस 

िपवळे असतात, काळे नसतात आिण चोच िपवळी असते, काळी नसते. याच्या इतर अंगाचा रंग कधी पाढंरा 
असतो तर कधी सावळा असतो. एकाच वळेी काही वेलाबक पाढंरे तर काही सावळे आढळतात. यालाही 
िववाहऋतूत शडी येते ितला दोनच िपसे असतात ती मागे रोखलेली असतात, ल बती नसतात. हे पक्षी 
भरतीच्या रेषेपासून िवशषे दूर जात नाहीत. िकनाऱ्याला सापडणारे पाणिकडे पकडून खातात, आिण 
िकनाऱ्याजवळच उंच झाडावर जमावाने घरटी बाधंतात. याचंा ऋतु उन्हा यात व सुरवातीच्या पावसात 
असतो. वलेा=भरतीची रेषा. 

 

 
 

आ॰ २३·३ वलेाबक. 
 

वंचक बक Pond heron or Paddybird. 
 
तदािद वचंक Adreola grayii बका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. ९०० मीटर उंचीपयत. 
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आ॰ २३·४ वचंक बक. 
 
या प याचा आकार गवाचंाच्याच सुमाराचा असतो. बसला असताना हा मातट िंपगा िदसतो. पण 

उडताना पंखातली, शपेटीतली आिण शपेटाजवळची पाढंरी िपसे एकदम भडकपणे िदसून येतात. ध्यानाचे 
ढ ग करून उथळ पाण्यातले मासे पकडणारा हणून कवीनी ज्याचे वणर्न केले आहे तो हाच बक होय. 
याचाही िवणीचा हंगाम पावसाळा असून घर ाची प ती इतर बकासंारखीच असते. 

 
ाकर्  Night heron. 

 
तदािद ाकर्  Nycticorax nycticorax बका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी पु कळसा वचंक बकासारखाच िदसतो पण याचा पाठीकडला रंग करडा काळा आिण 

पोटाकडला रंग पाढंरा असतो. वभावाने हा जरा िनराळा असतो. भ य िमळिवण्याकरता हा िदवसा 
थोडका पण साजं सकाळी रातर्ी पु कळ िंहडतो. मधून मधून ते ाकर्  ाकर्  असे आवाज काढतात. याचें 
कळपच्या कळप झाडावर घरटी करून पावसा यात संतती वाढवतात. ौढ वय येण्यापूवीर्पयत याचे रूप 
वचंक बकासारखे असते. 
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आ॰ २३·५ ाकर् . 
 

चमचावाला. चमसवंत Spoon bill. 
 
तदािद चमसवतं Platalea leueorodia अवाका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी एका ा पाळीव बदकापेक्षा मोठा असतो. याची चोच काळी असून ितचा अगर्भाग सोनेरी 

असतो. पाय काळे असतात. मानेच्या आरंभी नािंरगी कडे असते. इतर अंग पाढंरे असते. याच्या चोचीची 
वरची पाकळी चमच्यासारखी असते. त्यावरून याला चमचावाला हटले आहे. नदी ओ ाचे काठ आिण 
समुदर्िकनारा अशा िठकाणी िंहडून हे पक्षी बेडूक, शखंिशप यातले िकडे, इत्यािद ाणी वचूेन खातात. याचें 
मोठाले कळप असतात. याचं्या िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. त्या वळेी ते एका ा पाणथळीत 
झाडावर जमावाने काटक्याकुटक्याचंी घरटी बाधंतात. यानंा िवणीच्या हंगामात एक शडी येते. 
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आ॰ २३·६ चमचावाला. 
 

पाढंरा अवाक White ibis. 
 
तदािद अवाक Threskiornis melancocsphala. अवाका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
या प याचा आकार मो ा क बडीएवढा िंकवा साधारण क ब ाएवढा सु ा असतो. चोच भली 

लाबं आिण खाली वाकलेली असते. त्यावरून अवाक हे नाव िदलेले आहे. अवाक=खाली. याची चोच मान 
आिण िशर ही काळी असतात. बाकी सवर् अंग पाढंरे असते (िचतर्ात मानेचा रंग दाखवला नाही). पाढंरे 
अवाक पक्षी पाणथळीत िंहडून तेथील ाणी वचूेन खातात. ते पाण्यात अधर्वट बुडाले या झाडावर घरटी 
बाधंतात. त्याचंा िवणीचा हंगाम उ रेत उन्हा यापावसा यात आिण दिक्षणेत िहवा यात असतो. त्याचं्या 
वसाहती असतात. 
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आ॰ २३·७ पाढंरा अवाक. 
 

काळा अवाक Black ibis. 
 
तदािद कृ णावाक Pseudibis papillosa अवाका . 
 
वसित– पािक तान, पि मिकनारा वगळून दिक्षणेस हैसूरापयत भारत. 
 
हे पक्षी आकाराने आिण आकृतीने पाढंऱ्या अवाकासारखे असतात. रंगात फरक असतो. या 

अवाकाचंा रंग बहुशः काळा असतो. माथा ताबंडा असतो. पाय ताबंडे असतात. खां ावर एकेक पाढंरा 
िठपका असतो. माथ्यावर िपसे नसतात. काळे अवाक पाणथळीत िंहडतात पण के हा के हा कोर ा भईुवर 
देखील िंहडून िकडे वचेतात. याचं्या िवणीचा हंगाम पाढंऱ्याचं्या सारखाच असतो पण ते पाणथळीपासून 
दूरवर आपली वसाहत करतात. 

 
लाल बगळा. मूक बक Chestnut bittern (रंगीत िचतर्). 

 
तदािद मूकबक Ixobrychus cinnamomeus बका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हा पक्षी वचंक बकाहून जरा लहान असतो आिण रंगाने ाकर्  बकाच्या ब ासारखा िदसतो. त्यामुळे 

त्याला लाल बगळा हणतात पण तो खरोखरी लाल नसतो िंपगा असतो. याची पावले, तेथून अध पाय, 
आिण चोच यानंा िहरवस रंग असतो. पोटाकडची बाजू िफकी असते. पाणथळीच्या काठाकाठाला ल हाळे 
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असते, शजेारी गवत असते, त्यातून िंहडताना हा आपले भ य शोधतो. अथार्  ते पाणथळीचे ाणीच 
असतात. हा फार िभतर्ा आहे. गवतात लपतो ते हा त ड वर करून बसतो आिण िदसेनासा होतो. याचे 
घरटे दलदलीत या गवतात बाधंलेले असते. याच्या िवणीचा हंगाम पावसाळा हा असतो. 

 
याच्याच रंगाचा एक िवलायती मूक बक रंगीत िचतर्ात दाखिवला आहे. या िशवाय िहर या रंगाचा 

एक मूक बक आप याकडे आहे. 
 

बलाक Stork. 
 
आकृती बग याची व आकार मोराचा पण पाय त्याहून पु कळ उंच असे पक्षी असतात त्यानंा बलाक 

हणतात. त्याचं्या चार जाती मुख आहेत त्या अशा– 
 

पाढंरा बलाक White stork. 
 
तदािद बलाक Ciconia ciconia बलाका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
जन्मभिूम– पि म आिशया आिण मध्य युरोप. 
 
हे पक्षी वाय य िहमालयावरून इकडे येतात त्यामुळे ते वाय येकडे िवपुल आिण लंकेत िंकवा 

देशात अगदी िवरळा आढळतात. परदेशातून हे पक्षी इकडे येतात हे तकार्ने समजण्याजोगे आहेच पण 
या गो ीचा ताळा पाहण्याकरता जमर्नीतील काही बलाकिपलाचं्या पायात खुणेचे वाळे आडकवण्यात आले 
होते. तो वाळा एका ेतबलाकाच्या पायात त्यानंतर दोन मिहन्यानी िबकानेर येथे सापडला. त्यावरून हे 
पक्षी असा वास करतात हे िस  झालेले आहे. या बलाकाचे पाय आिण चोच लाल असतात. पखंाचे 
उ राधर् काळे असतात बाकी अंग पाढंरे असते. हे पक्षी येथे आ यावर पागंतात पण त्याचे लहान कळप 
िंकवा जो ा जो ा राहतात. उन्हा यात त्याचंा परतीचा वास चालू होतो त्या पूवीर् त्याचे मोठमोठे कळप 
पुनः जमतात. हे पक्षी िठकिठकाणी िंहडून िकडे, सरडे, बेडूक असले ाणी वेचून खातात. पु कळशा 
टोळाचंा आिण त्याचं्या अं ाचाही ते संहार करतात. िववाहऋतूत पाठीला डोके टेकून ते आकर्ोश करतात. 
घराचं्या छपरावर धुरा ाच्या आ याला ते घरटी करतात. बलाकानंी घरावर घरटे करणे ही मोठी शुभ 
गो  मानली जाते. बहुधा हे पक्षी पुनः पुनः सालोसाल त्याच त्या िठकाणी येऊन घरटी करतात. जुने घरटे 
दुरु त करून वापरतात. जाण्याची येण्याची त्याचंी तारीख देखील ठरलेली असते असे हणतात. 
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आ॰ २३·८ पाढंरा बलाक. 
 

काळा बलाक. White necked stork 
 
बलाकािद ेतगर्ीव Ciconia epiocopus बलाका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. िहमालयी ९०० मीटर उंचीपयत 
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आ॰ २३·९ काळा बलाक. 
 
या बलाकाची मान आिण उदर पाढंरे असते, पाय ताबंडे असतात आिण बाकीचे अंग काळे असते. 

हा भारतात थायी आहे. याच्या जो ा जो ा असतात िंकवा लहान लहान टो या असतात. हा 
पाण्याच्या ओघाचं्या िंकवा त याचं्या आसपास िंहडून आपले भ य िमळवतो. याला िववाहऋतु नसतो. हा 
आपले घरटे पाण्याजवळच्या एका ा झाडावर बाधंतो. 

 
क्षतर्बलाक Adjutant stork. 

 
तदािद क्षतर्बलाक Leptoptilos dubius बलाका . 
 
वसित– आसाम धरून उ रभारत, पूवर् पािक तान, देश. 
 
हा एक िविचतर् बलाक आहे. याच्या चोचीखाली चोचीपेक्षाही लाबं िपशवी असते. ितच्यात केवळ 

हवा असते. चोच िपवळस, डोके त ड िंपगटकाळे, शपेटीचे टोक काळे, मान व िपशवी िंपगट, पाय ताबंडे, 
पखं काळे पाढंरे, इतर अंग पाढंरे, अशी ही वारी एका ा ल करी अिधकाऱ्यासारखी थाटाने चालते, 
बसताना पायाचे काटकोन करून बसते. िहवा याचा थमाधर् हा त्याचंा िवणीचा हंगाम असतो. काहींची 
वीण आसाम बगंाल िबहार इ॰ िठकाणी होते पण पु कळसे पक्षी त्याकरता देशाच्या दिक्षण भागात 
जातात. 

 

 
 

आ॰ २३·१० क्षतर्बलाकर्, 
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उघडत ड बलाक. Open billed stork. 

 
तदािद िववृतमुख Anastomus oscitans बलाका . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 

 
 

आ॰ २३·११ उघडत ड बलाक. 
 
या बलाकाच्या चोचीच्या पाक याचंी टोके एकमेकास टेकली तरी ती पुरती िमटत नाही. टोकाचं्या 

मागे आरपार फट राहते. याच्या पंखाची टोके, शपूेट आिण पाठीचा मागला भाग काळा असतो. पाय ताबंडे 
असतात. चोच काळी ताबंडी असते. याचा िवणीचा हंगाम वगेवगे या िठकाणी वगेळा असतो. हंगामात 
याच्या मोठमो ा वसाहती होतात. इतर बकाचं्या समवेत ते झाडावर घरटी बाधंतात. 

 
रोही. अिग्नवणर् Flamingo (रंगीत) 

 
तदािद अिग्नवणर् Phoenicopterus roseus अिग्नवणार् . 
 
वसित– भारत, पािक तान, लंका. 
 
रोही या नावाचा पक्षी आहे त्याचे मध्यागं मोराच्याएवढे पण पाय त्याच्या दु पट लाबं, मान तशीच 

लाबंोळी व बारीक असते. शपूेट अगदी आखूड असते. चोच ल  आिण खाली वाकलेली असते. चोच आिण 
पाय ताबंडे असून इतर अंग गुलाबी असते. पखंात दाट ताबंडा रंग असतो. अिग्नवणर् आिण रोही ही दोनही 
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नाव े त्याच्या रंगावरून िनघालेली आहेत. हा पक्षी उथळ पाण्यात िंहडून आपले भ य िचखलातून वचूेन 
काढतो. हा चोच पालथी करून िचखलात खुपसतो. त्याच्या चोचीच्या वरच्या पाकळीत चाळणीसारखी 
रचना असते. ितच्यातून पाणी बाहेर पडते. या प याचंी मोठी जूट असते. शकेडो पक्षी जमावाने राहतात. 
एका िठकाणचे खा  आटत आले की दुसरीकडे जातात. उ र भारतातली मोठाली तळी आिण कच्छाचे 
रण यात त्यानंा भरपूर खा  सापडते. 

 
उडताना हे पक्षी मान पुढे आिण पाय मागे पसरतात. एकजण पुढारी होतो. त्याच्या मागे एक 

आकंुिचत कोन करून इतरपक्षी दोन रागंा तयार करतात. एकादेवळेी ते एकच रागं करतात. अथार्तच ती 
लाबंलचक माळ होते. 

 
या प याचं्या िवणीचा हंगाम पावसा याअखेर िंकवा उन्हा याच्या आरंभी असतो. हजारो पक्षी 

एकतर् येऊन वीणवसाहत थापन करतात. अशा वसाहती आतापयत कच्छाच्या रणात पाहण्यात आ या 
होत्या. पण १९६३ त उन्हा याच्या सुरवातीला िंकबहुना िहवा याच्या अखेरीलाच अशी एक वसाहत 
िद ीच्या पिरसरातील नजफगर तलावाभोवती थापन झा याचे पाहण्यात आले. अशा वसाहतीत एक एक 
जोडी वीतभर ते हातभर उंचीचे एक थंिडल उभारते, त्याच्यावर एक उथळसा खळगा करते, आिण त्या 
खळग्यात मादी एक िंकवा दोन अंडी घालते. अंडी उबवणे इ॰ कामे दोघेजण करतात. 

 
बदक Duck. 

 
पाळीव बदके पु कळानंी पािहली असतील. बदके क ब ापेक्षा अंगाने मोठी परंतु ठगणी असतात. 

त्याचें मुख्यागं त्याच्या पायावर आडवे राहते. त्याचे पाय आखूड असून त्याचं्या बोटामध्ये पडदे असतात. 
त्याची मान जाडजूड असते. त्याची चोच चपटी असते. ती पाण्यात मजेने पोहतात. आिण पाणथळीत िंहडून 
त्यातले ाणी वचूेन खातात. ती धान्य व गवत देखील खातात. पाळीव बदकाचे रंग िविवध असतात. तसे 
वन्य बदकाचे नसतात. वन्य बदकात जाती अनेक आहेत. त्याचें रंग जाितिविश  असतात. पाळीव बदकात 
नरमादी एकिन  नसतात. बहुतेक वन्यात ती एकिन  असतात. पु कळ जातीत नरमादी एंका वतेापुरते 
एकिन  असतात. उदा॰ िचमणी व कावळा. परंतु बहुतेक बदके जोडी ठरवतात ती जन्मभर तशीच असते. 
िवधवा िवधुर मातर् दुसरे िववाह करतात. वन्य बदकाचें िववाह ठरताना नर मादीचे आराधन करतो, काही 
हावभाव करतो, जलकर्ीडा करतो, ितला दिक्षणा घालतो इत्यािद. 

 
लाडें बदक Grebe or dabchick. 

 
तदािद गर्ीव Podiceps ruficollis. गर्ीबा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. १५०० मीटर उंचीपयत. 
 
हे बदक पार याएवढे असते. याचा रंग पाठीकडे दाट तपिकरी आिण पोटाकडे अमळ उजळ 

असतो. याची चोच टोकदार असते. याला शपूेट मुळी नसते. त याच्या पाण्यात पखं पाण्यावर आिण 
बाकीचे अंग खाली ठेवनू हे पोहते. िबचकले हणजे झपा ाने डुबी घेते आिण क्षणाधार्त िदसेनासे होते. 
याला चागंले उडता येते. हे एका त यावरून दुसऱ्या त यावर जाते ते हा याची उ ाणकला कळून येते. 
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त्यानंा िवणीचा हंगाम हणण्यासारखा नसतो. पाण्यावर तरंगणाऱ्या वानसाचं्या ताट यावर ती आपली 
घरटी करतात. 

 

 
 

आ॰ २३·१२ लाडें बदक. 
 

नु ा. नंदीमुख Nukta or combduck. 
 
तदािद नंदीमुख Sarkidiornis melanotos. कादंबा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
याचा आकार मो ा क ब ापेक्षाही मोठा असतो. पाठ बहुताशंी काळी, पखं काळे, शपूेट काळे, 

डोके आिण मान यावर पाढंऱ्यात काळे िठपके, पाय काळे, आिण पोट पाढंरे असते. नराच्या चोचीवर एक 
गोळा असतो तो िवणीच्या हंगामात बराच फुगतो. मादी नरापेक्षा अमळ लहान असते. आसपास िहरवळ 
बरीच असले या रानातील त यात हे पक्षी िवहार करताना आढळतात. पाण्यात उ या असले या झाडावर 
हे आपली घरटी करतात. कधी कधी एकेका घर ात अनेक मा ा अंडी घालतात. त्याचं्या िवणीचा हंगाम 
पावसा यात असतो. त्याचंी घरटी हणजे झाडात या ढो या. त्यात थो ाशा काटक्याकुटक्या रचले या 
अशी असतात. 
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आ॰ २३·१३ नु ा. नंदीमुख. 
 

काणूक Cotton teel. 
 
तदािद काणूक Nettapus coromandelianus. कादंबा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
हे बदक काव याच्या आकाराचे असते. याची पाठ व डोके िंकिच  काळे असते. पखं व शपूेट 

यातही बराचसा तसा रंग असतो. पण त ड, कुशी, पोट, याचंा रंग पाढंरा असतो. नराच्या मानेभोवती काळी 
कंठी असते. गो ा पाण्याच्या त यात त्याच माणे खाऱ्या पाण्याच्या त यात िवहार करताना ही दृ ीस 
पडतात. याचं्या िवणीचा हंगाम पावसा यात असतो. याचं्या पाच प ास प याचं्या टो या असतात. याचंी 
घरटी झाडावर, ड गरकपारीला िंकवा इमारतीच्या िंभतीत असतात. 

 

 
 

आ॰ २३·१४ काणूक. 
 

मराल Whistling teel. 
 
तदािद मराल Dendrocygna javanica कादंबा  
 
वसित– भारत, पूवर् पािक तान, लंका, देश आिण तेथून पूवस बोिर्नओ व जावापयत. 
 
पाळीव बदकापेक्षा याचा आकार लहान असतो रंग िंपगट असतो तो पोटाकडे िफका आिण 

पाठीकडे काळपट असतो. दहावीस प याचें कळप असतात. ते त याच्या पाण्यात िवहार करताना 
िदसतात. याचंी वीण भारतात पावसा यात होते. इतर देशात हंगाम थोडथोडा िनराळा असतो. याचंी घरटी 
झाडावर असतात. 
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आ॰ २३·१५ मराल. 
 

चकवा–चकवी Ruby sheldrake or brahminy duck (रंगीत) 
 
तदािद चकर्वाक Tadorna ferruginea कादंबा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका. 
 
जन्मभिूम– लदाख व ितबेट. 
 
ही बदके मो ा पाळीव बदकाएवढी असतात. याचंा रंग बहुशः अरुण असतो. शपूेट आिण पंखाचंी 

टोके काळी असतात. पाय काळसर असतात. पखंात थोडी िहरवी िपसे असतात. नराला काळी कंठी 
असते. मादी लहान आिण ितचे डोके फार िफके बहुतेक पाढंरे असते. ही बदके िहवा यात भारत 
पािक तानात येतात. लंकेपयत एकादेच पोचते. रातर्ी आिण सकाळ-सायंकाळी ही काल याकाठच्या 
गवतात िंकवा शजेारच्या शतेात चरतात. भर दुपारी झाडाखाली िवसावा घेतात. याच्या जो ा असतात. 
नर मादी दूर गेली हणजे एकमेकानंा ‘आंग आंग’ अशा हाका मारतात. ही उन्हा यात जन्मभमूीस परत 
जातात. याचंी घरटी उंच कपारीत िंकवा िबळात असून ती ग डे-िपसाचंी बनवलेली असतात. 

 
चकर्ागं Common teel. (रंगीत). 

 
तदािद चकर्ागं Anas crecca. कादंबा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, देश, लंका, पेगू, इंडोचीन, उ र आि का. 
 
जन्मभिूम– उ र युरोप आिण आिशया. 
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या बदकाचंा आकार पाळीव बदकापेक्षा लहान असतो. यातील नर रंगीबेरंगी असून त्याच्या अंगावर 

अधर्वाटो या रेषा असतात. मादीचा रंग पोटाकडे िफका ताबंडा आिण पाठीकडे िंपगट काळा असतो. 
त्यातही चकेर् असतात. ही बदके न ा तळी, डबकी, कालवे, याचं्या पाण्यात आिण आसपास िंहडतात. 
याची वीण उ रेत होते. तेथून ती िहवाळयात इकडे येतात आिण वसंतात ितकडे परततात. याचंी घरटी 
पाण्याच्या काठी असतात. ती गवताची बनवलेली असून त्यास ग डेिपसाचें आ तर दाट केलेले असते. 

 
िंपगल बदक White eyed pochard. 

 
तदािद िंपगदक Aythya nyroca कादंबा . 
 
वसित– पि म पािक तान, भारत. 
 
जन्मभिूम– उ र युरोप, का मीर. 
 

 
 

आ॰ २३·१६ िंपगल बदक. 
 
हे बदक पाळीव बदकापेक्षा लहान असते. याचा रंग पोटाकडे िंपगट असून मधे पाढंरा िठपका 

असतो. पाठीकडे रंग िंपगाकाळा असतो. नरापेक्षा मादीचा रंग िफका असतो. याचें थवचे्या थव ेत यातील 
पाण्यावर पोहताना िदसतात. ही िदवसा त याच्या काठाशी थोडाबहुत िवसावा घेतात आिण रातर्ी 
शतेीभातीत चरायला जातात. यानंा झराझर नीटसे चालता येत नाही, पण उ म पोहता येते, आिण बुडी 
मारून पाण्याखाली बराच वळे राहता येते. याचंी वीण उन्हा याअखेर होते. याचंी घरटी पाण्याजवळच 
ल हा यात असतात. 

 
कादंब Goose. 

 
बहुशः बदकासारखे पण आकाराने मोठे आिण िनमुळती चोच असलेले पक्षी असतात त्यानंा हे नाव 

आहे. बदकाची चोच चपटी असते आरंभी ती अिधक जाड आिण टोकाशी पातळ असते परंतु ितच्या रंुदीत 
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िवशषे फरत नसतो. केवळ शवेटी ितला िंकिच  वळण आिण टोक असते. कादंबाची चोच आरंभापासून 
शवेटपयत अरंुद आिण बारीक होत आलेली असते. बदकाचं्या माणे कादंबाचं्या बोटामध्ये पडदे असतात. 
भारतीय वनात दोन जातीचे कादंब आढळतात, प कादंब आिण याम कादंब. 

 

 
 

आ॰ २३·१७ चोचीचे कार १ कादंब. २ बदक. ३ हंस. 
शजेारी चोचीचा आडवा छेद. 

 
प कादंब Barheaded goose. 

 
कादंबािद प वतं Anser indicus कादंबा . 
 
वसित– भारतात दिक्षणेत हैसूरापयत, पािक तान, देश. 
 
जन्मभिूम– लदाख, ितबेट आिण त्याच्या उ रेस. 
 
या प याचंी आकृती िनराळी पण आकार मोराएवढा असतो. याचा रंग पाठीकडे काळसर आिण 

पोटाकडे उजळ असतो. डोक्याच्या मागील भागी दोन आडवे प े  असतात. त्यावरून याला प कादंब 
हटले आहे. िवणीच्या जागी हजारो पक्षी सरोवराच्या काठी राहतात. िहवा यात ते उ र भारतात येतात. 
तेथे आिण आसामात ते िवपुल असतात. तेथून दिक्षणेस त्याचंा संचार कमी कमी होतो. उ रेतील न ा 
आिण त्याचें कालवे, याचं्या काठी गवत आिण िहवाळी िपके यामध्ये ते चरतात. भर उन्हाच्या वेळी त यात 
िंकवा त याकाठच्या भईुवर िवसावा घेतात. उन्हा यात ते परत आप या जन्मभमूीकडे जातात. उडत 
जाताना एकेरी िंकवा कोचेची दुहेरी रागं धरतात. याचंी घरटी त याचं्या काठच्या िहरवळीवर असतात. 
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आ॰ २३·१८ प  कादंब. 
 

याम कादंब Grey lag goose. 
 
तदािद कादंब Anser anser कादंबा . 
 
वसित– उ रभारत, आिण पािक तान. 
 
जन्मभिूम– ि टन. 
 
याचंा आकार प कादंबाएवढाच असतो. पण रंग मातर् सरसकट काळसर असतो. चोच गुलाबी 

असून ितचे टोक पाढंरे असते. हे पक्षी िवशषेतः त याच्या काठच्या िनमकोर ा भईुवर वावरतात. हे 
िहवा यात इकडे येतात आिण उन्हा यात परत जातात. पाळीव कादंब यापासून झालेले असावते असे 
हणतात; कारण ौढ होण्यापूवीर्चे याचें रूप आिण पाळीव कादंबाचे रूप एकसारखेच असते. 

 

 
 

आ॰ २३·१९ याम कादंब. 
 

राजहंस Mute swan. 
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तदािद हंस Cygnus olor कादंबा . 
 
वसित-भमूध्य समुदर्ाभोवती. िच  िंसधूच्या काठी, अगर यमुनेच्या काठी. 
 
जन्मभिूम– युरोप आिण आिशयामधील उ रेचे देश. 
 
आतापयत सािंगतले या सवर् प यापेक्षा हा पक्षी मोठा असतो. पाळीव कादंब याच्याएवढे असतात, 

वन्य कादंब जरा लहान असतात. मोर हंसापेक्षा उंच असतो. त्याचे पाय लाबंट असतात, हंसाचे आखूड 
असतात हंसाचे मुख्यागं मोराच्यापेक्षा बरेच मोठे असते. त्याचे पखंही पु कळ मोठे असतात. पखं उलगडला 
हणजे चागंला दोन अडीच हात लाबं होतो. हंसाची चोच बदकाच्या सारखी चपटी असते. राजहंसाच्या 
च चीच्या आरंभी एक पाढंरा गोळा असतो. राजहंसाच्या मानेला मागे पुढे अशी दोन सुबक वळणे असतात. 
मोराच्या मानेला असतात तशी. राजहंसाची चोच काळसर असते. पाय काळसर असतात आिण इतर अंग 
पाढंरे असते. हंसाच्या बोटामध्ये पडदे असतात. 

 

 
 

आ॰ २३·२० राजहंस. 
 
पाण्यातली िंकवा पाणथळीतली िहरवळ हे हंसाचे मुख्य खा  असते. त्यािशवाय ते मऊ पाणिकडे 

िंकवा पाणथळिकडेही खातात. 
 
हंसाचे घरटे हणजे एक काटक्या–कुटक्याचंा मोठा ढीग असतो. पाण्याच्या जवळच ते अशी 

घरटी बाधंतात. हंसाचंी जोडपी जन्मभर कायम असतात. हंसी अंडी घालते, उबवते आिण िपले संभाळते. 
ती िपलानंा पाठीवर घेऊन िफरायला नेते. हंस रखवाली करतो. पीडा देईल हणून ज्याचा सशंय त्याला 
येतो त्याला कोपरख या मारतो. हंसाच्या िपलाचंा रंग िंपगा असतो. ौढपणी तो पाढंरा होतो. 

 
मोठमो ा उ ानात हंस पाळण्याची चाल आहे. हे हंस राजहंसच असतात. मो ा उघ ा 

आवारात हंस ठेवतात ते हा त्याची पंखातली िपसे कातरतात. नाहीतर ते पावसाळयापूवीर् आप या 
जन्मभमूीकडे जाण्यास कमी करीत नाहीत. मोकळे असले हणजे जातातच. हंसाना राहण्याच्या सोयी 
करून ावयाच्या पण उडून जाण्यास अटकाव करावयाचा नाही, अशा रीतीने आप याकडे राजेलोक हंस 
पाळीत असत. ते हा अथार्त ते हंस पावसा यात आप या जन्मभमूीकडे जाऊन येत. 



 

अनुकर्मिणका 

मानससरोवरापलीकडील उ रेची भिूम त्यावळेी कोणी पािहलेली न हती आिण हंस तर मानसाकडे 
जाताना िदसत ते हा ते तेथेच राहतात असा समज झाला असणे साहिजकच आहे. 

 
इतर हंस 

 
राजहंसाखेरीज आणखी तीन जातींचे हंस के हा के हा भारतात आढळतात. ते सवर् गंगा, यमुना, 

िंसधु या न ाचं्या काठी वासातील उतारू हणून. यापैंकी कोणच्याही चोचीच्या आरंभी पाढंरा गोळा नसतो 
आिण कोणाच्याही मानेला सुबक वळणे नसतात. 

 
राजहंस सहसा आवाज काढीत नाही. वन्य राजहंस िचत आवाज काढतात पण त्यात िवशषे 

गोडी नसते. इतर हंसजातीपैकी एक जात शीळ घालणारी आहे. कलहंस असे ज्या प याचे उ ेख येतात 
तो कदािचत हा असेल. हे सवर् हंस पाढंरे असतात. कल हणजे वणर्मधुर. 

 
कलहंस Whistling swan. Cygnus columbianus. 

 
केवळ मान काळी इतर अंग पाढंरे, अशीही हंसजात आहे. ती अमेिरकेत आढळते. वळणदार मान 

पण काळी िपसे असणारे हंस ऑ टर्ेिलयात आढळतात. 
 

परदेशीय पक्षी 
 
येथपयत भारतात आढळणाऱ्या प यापैंकी मुख पक्षी सािंगतले. शवेटी सािंगतलेले हंसपक्षी 

भारतात िच  िदसतात पण बाकीचे वषार्तून चार सहा मिहने तरी कोणत्यातरी भारतीय देशात दृ ीस 
पडतात. जे पक्षी भारतात जन्म घेतात तेच तेवढे भारतीय. अशी याख्या केली तर येथे सािंगतले त्यापैकी 
पु कळसे पिरचयाचे पक्षी अभारतीयच हणाव ेलागतील. भोरडा आिण बलाक हे या याख्ये माणे भारतीय 
न हेत. कारण ते भारताबाहेर जन्मास येतात. ते भारतात यातर्ा करायला येतात खरे, पण त्याचंी मायभिूम 
भारत न हे, भारतेतर आहे. याच्या उलट चातक भारताबाहेर यातर्ा करायला जातो, पण जन्म भारतात 
घेतो, तो भारतीय आहे. असो. या गो ी केवळ संकेताने ठरवावयाच्या असतात. अपवाद सोडून देता 
हंसपक्षी भारतात जन्म घेत नाहीत आिण ह ी भारताची यातर्ाही करीत नाहीत. ते हा ते अभारतीय ठरतात. 
येथून पुढे काही िवशषे िस ी पावलेले अभारतीय पक्षी सागंावयाचे आहेत. 
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आ॰ २३·२१ कलहंस. 
 

नंदन पक्षी Paradise birds (रंगीत). 
 
काही पिक्षजाती अशा आहेत की त्याचं्यातील नरानंा सुंदर िपसारा असतो. हे पक्षी ऑ टर्ेिलया 

आिण त्या शजेारची ीपे यात आढळतात. युरोपीय लोकानंी त्याचंी कातडी िपसासकट पण पायािवना 
युरोपात नेली. ते हा हे पक्षी सतत उडत असतात, त्यानंा पाय नसतात, ते नंदनवनात वावरतात, आिण 
मे यावर पथृ्वीवर पडतात, असा गैरसमज उत्प  झाला. त्यानंा नंदनपक्षी हणण्याचे कारण हे आहे. या 
प याचंी शृगंािरक िपसे वगळली तर हे काव यासारखे आहेत हे कळून येते. याचं्यात आठ दहा जाती 
आहेत. त्याचंी शृगंािरक िपसे मानेवर, पाठीवर िंकवा डोक्यावर असतात. त्याचें रंग िविवध आिण झळकदार 
असतात. नर तीन चार वषार्ंचे झा यानंतर त्यानंा ही िपसे येतात. िववाहऋतूत नर एका ा झाडावर 
जमतात आिण िपसे उभारून मान फुगवनू पखं सैल करून मा ासंमोर िंकवा शजेारी मंजूळ आवाज काढून 
नाचतात. मा ाचंा रंग अगदी साधा असतो. नरमादी जो ा ठर यानंतर घरटी बाधंण्याच्या उ ोगास 
लागतात. सोळा या शतकात हे पक्षी युरोपीय लोकानंी पािहले आिण त्याचं्या िपसाचंा उपयोग अलंकार 
हणून करण्याचा घात पाडला. िपसाकंरता प याचंी अतोनात हत्या झाली. अलीकडे युरोप अमेिरकेतील 
सरकारानंी या िपसाचं्या आयातीस बदंी केली आहे. त्यामुळे हे पक्षी पुनः िवपुलतेने िदसू लागले आहेत. 
नंदनप याचे खाणे कीड िकरडू हे असते. त्याकरता ते दाट झाडी असले या रानात राहतात. 

 
मंडपपक्षी Bower birds (रंगीत). 

 
काही पिक्षजाती अशा आहेत की त्यातील नर वतःच्या िववाहसमारंभासाठी मंडप तयार करतात. 

अशा प यानंा मंडपपक्षी हणतात. त्यात अनेक जाती आहेत. त्या रूपाने आप या काव यापेक्षा िवशषे िभ  
नसतात. त्यातंील नरानंा थोडातरी िदखाऊ रंग असतो, परंतु मा ानंा तसे काही रूप नसते. तरी मादी 
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िमळवण्याकरता नर मंडप उभारण्याची िवशषे खटपट करतो. साटीन हणून त्यातली एक जात आहे. 
ितच्यातील नराला झळकदार िनळी काळी िपसे असतात. तो हातभर उंचीचा मंडप तयार करतो. दोन 
रागंात तो का ा एकमेकीकडे झुकत्या उ या खोचतो. त्याचं्या शजेारी आत या अंगाला तो रंगीबेरंगी पाने 
िंशपा, कव ा, फुले, इत्यािद आणून ठेवतो. पाने फुले सुकली हणजे ती काढून नवी आणून ठेवतो. 
मंडपाच्या काटक्यानंा कस यातरी फळाचंा रंग आणून तो फासून ठेवतो. ते पाहून एकादी मादी आली 
हणजे ितच्यापुढे िपसे िंपजारून पखं सैल करून नाचतो. 

 
यात एक माळी हणून पक्षी आहे. तो दीड हात उंच माडंव रचतो. एका ा झुडपाखाली काटक्या 

रचून चौरस माडंव करून त्याच्या छताला वलेाचे ताणे आणून फुले लटकावतो. मध्यभागी फुलाचं्या मंिजरा 
उ या करतो. माडंवाच्या दाराशीही रंगारंगाची पाने फुले फळे रचतो. एकादी मादी आली हणजे नृत्य 
करतो. नरमादी जोडी जम यानंतर हे पक्षी िपलाकरता घरटे बाधंतात ते एका ा झाडावर असते. हे पक्षी 
ऑ टर्ेिलया आिण नजीकची ीपे यातील रानात आढळतात. 

 
टािलग Starling. 

 
काही प यानंा टािलग हणतात. आप याकडील भोरडा पक्षी त्यापैंकी आहे. आि केतील एक 

टािलग पशूचं्या अंगावरच्या गोिचडा खातो. सामान्य टािलग उ रेकडून िहवा यात ि टनमध्ये येतो. 
इंिग्लश टािलग मोठा भाडंखोर आहे. यातंले काही पक्षी १८९० त अमेिरकेत नेऊन सोडले. तेथे त्यानंी 
थािनक प यानंा बराच उपदर्व केला. 

 

 
 

आ॰ २३·२२ इंिग्लश टािलग. 
 

टािलग English starling. 
 
भोरंुडािद टािलग Sturnus valgaris सािरका . 
 

कॅनरी िचमणी. Canary. Serinus canaries. F. Fringillidae. (रंगीत) 
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काही िचमण्याचं्या जातींना िंफच हणतात त्यापैंकी ही एक जात आहे. अटलािंटक महासागरात 
उ र आि केच्या पि म िकनाऱ्याजवळ कॅनरी नावाची बेटे आहेत. तेथे वन्य िचमण्या आहेत. त्यातली ही 
जात आहे. वन्य कॅनरी िचमण्याचंा रंग गडद िहरवा असतो. त्याचंी लाबंी टीचभरीला जरा कमीच असते. 
त्या दीड पुरुष उंचीवर झाडाचं्या फां ावर शवेाळे आिण गवत याचं्या तंतूची घरटी बाधंतात सोळा या 
शतकातील पािनश वाशानंी अशा काही िचमण्या युरोपात ने या. या िचमण्या चागंले गातात हणून त्याचे 
पालन पु कळानंी केले. त्याचंी संतित देशोदेशी हौशी लोकापंाशी आज आढळते. आता त्याचं्यात ताबुंस, 
िपवळस, इत्यािद. िविवध रंग आले असून त्याचं्या आकृतीतही देशोदेशी िभ ता आली आहे. िवशषे गो  
हणजे त्याचं्या गाण्याची मधुरता पु कळ वाढली आहे. 

 
जा हा िचमण्या. (रंगीत) 

 
आप याकडे ज्यानंा सुगर्णपक्षी हणतात त्याचं्या कुलात या या िचमण्या आहेत. बिंदवासातसु ा 

त्या गवताच्या का ाचें घरटे बाधंतात. त्याचं्या घर ाचे दार एका बाजूला असते. पाळीव जावा िचमण्यात 
िवशषे मनोहर रंग असतात. चोच सोनेरी, डोळे काळे, गाल पाढंरे, पाठ पखं िनळे, शपूेट काळी, पोट पाय 
गुलाबी असा थाट असतो. धन्यावर त्याचंी फार माया असते. 

 
टौकन Toucan (रंगीत). 

 
काही पिक्षजातींचे हे वगर्नाम आहे. अंगापेक्षा ब गा हणतात तशा धरतीची याचंी चोच असते. 

िपसेही रंगीबेरंगी असतात. हे मुख्यतः फळे खाणारे असतात. फळझाडाचं्या ढोलीतच हे राहतात, आिण 
झाडवरच वावरतात. हे पक्षी उ र आिण मध्य अमेिरकेत मेिक्सकोपयत आढळतात. 

 
यातील एका जातीची लाबंी दीड हात आहे तर त्यापैकी चतुथार्ंश त्याच्या चोचीचाच आहे. या 

चोचीत पु कळ पोक या असतात. त्यामुळे ती हलकी असून भ य िदसते. 
 

टर्ोगन Trogon (रंगीत) 
 
सुंदर िपसारा असले या काही पिक्षजातींना हे नाव िदलेले आहे. िपसाकरता काहींची हत्या इतकी 

झालेली आहे कीं आता त्या नामशषे झा या आहेत. पु कळशा टर्ोगन जाती मध्य आिण दिक्षण अमेिरकेत 
आहेत. क्यबूा ीपात एक जात आहे. चार जाती आि केत आहेत. काही थो ाशा जाती दिक्षणपूवर् 
आिशयात आहेत. मध्य अमेिरकेतील गैतेमालाचा रा टर्ीय पक्षी एक टर्ोगन आहे. त्याला ीझल हणतात. 
त्याच्या शपेटीतील िदखाऊ िपसाचंी लाबंी अडीच हात भरेल. हा तेथील पवर्तावरील झाडीत राहणारा 
आहे. िपवळा, िहरवा, ताबंडा, काळा, इतके रंग त्याच्या िपसाऱ्यात असतात. 

 
रािंतर्गा Nightingale. Monticola Iusciania क तूरािदक ज पका . 

 
याच्या नावाचा अथर् रातर्ीचे गाणे गाणारा असा आहे. आप याकडे जे क तूर हणून पक्षी असतात 

त्याच्या उपकुलातला हा पक्षी आहे. याचा रंग िंपगा असतो. िहवा यात हा आि केत असतो. तेथून 
उन्हा यात युरोपात जातो. त्याची वीण तेथे होते. थम नर उ र वास करतो, आिण आपला हणून 
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एकादा टापू पसंत करतो. तेथे दुसऱ्या आप या जातीच्या नराला येऊ देत नाही. तो तेथे गाणे गाऊ 
लाग यानंतर त्याला एकादी मादी येऊन िमळते. त्याचे गाणे रातर्ी तसे िदवसाही मधून मधून चालते. रातर्ी 
इतर आवाज कमी अस यामुळे त्याजकडे िवशषे ल य जाते. याचे घरटे भईु उकरून त्या खळग्यात रचलेले 
असते. 

 

 
 

आ॰ २३·२३ रािंतर्गा. 
 

ककू Cuckoo. 
 

हा मूळचा इंगर्जी जाितवाचक श द सां त कुलवाचक झालेला आहे. कोिकल ही त्यातील मुख 
जात अस यामुळे त्या कुलाला येथे कोिकला  कुल हटले आहे. चातक, पावशा, िहमालयीन कुहू या याच 
कुलात या आणखी तीन जाती आहेत. तुत चारी जाती परभृत आहेत. तरीसु ा या कुलात वभतृ जाती 
नाहीत, असे नाही. कंुभारकावळा या कुलात आहे तो परभृत नाही. कोिकललाही ककू हणतात. 
ककूकुलातली एक जात असा त्याचा अथर् समजावा. 

 
िवलायती ककू Cuculus canorus कोिकला . 

 
युरोपीय सामान्य ककू आप या पार याएवढे असतात. त्याचं्या पाठीवर थोडीशी िनळी छटा असते, 

आिण पोटाकडे पाढंऱ्यात आडवे काळे प े  असतात. ते झाडावर आिण भईुवरही िंहडून िकडे पकडतात. 
त्याना सुरवटं फार आवडतात. एि ल मिहन्यात हे पक्षी आि केतून युरोपात येतात. ते हापासून जुलैपयत 
नराचे कूऊ आिण मादीचे बुड वुड चालू असते. नराचे आवाज बरेच वळेा व मादीचे थो ा वळेा ऐकू येतात. 
एव ा काळात मादी परीट प यासारख्या लहानग्या प याच्या घर ात अंडी घालते. एका हंगामात ती 
दहा ते वीस अंडी घालते. ती एकेक अंडे एकेका घर ात टाकते. ककू िपलू, दुसरी अंडी िंकवा िपले 
असतील तेवढी पाठीवर घेऊन घर ाबाहेर ढकलून देते. ककू िपलू आप या द क िपतराच्यापेक्षा 
आकाराने मोठे होते ते हा त्याला भरवण्याकरता द क आई िंकवा बाप िकत्येकवळेा त्याच्या खां ावर 
बसतो. जुलै मिहन्यात ौढ ककू मो ा दिक्षणयातेर्स िनघून जातात. मागून एक मिहन्याने िपले उडती 
होऊन त्याच मागार्ला लागतात. िहमालयीन कुहू युरोपीय ककूएवढी असते. ती ग पीदासासंारख्या बारीक 
प याचं्या घर ात अंडी घालते. िहवा यात हे पक्षी िहमालयाच्या पायथ्यापयत उतरतात. िचतर्ात कुहू 
ग पीदासाच्या घर ात अंडी घालीत आहे आिण घर ाचे मालक ितच्याशी झगडत आहेत असे दृ य आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २३·२४ िवलायती ककू व द क माता िपिपट. 
 

 
 

अ वय २८ िदवस. ब वय ४२ िदवस. 
 

परदेशी पोपट. 
 
पोपटामंध्ये पाचशचे्या वर जाती आहेत. युरोपात वन्य पोपट नाहीत, आि केत थोडेसे आहेत. 

मलाया, ऑ टर्ेलेिशया आिण दिक्षण अमेिरका येथे पोपटाचं्या जाती पु कळ आहेत. पोपटाचें आकार फार 
िभ  असतात. काही टीचभर लाबं तर काही हातभर लाबं आहेत. पु कळशा जाती िहर या रंगाच्या आहेत. 
पण बऱ्याचशा जातीना िहर याबरोबर इतर रंगाचेही काही काही भाग असतात. िवशषे भडक रंगाच्या 
पोपटानंा मकॅॉ हणतात. हे दिक्षण अमेिरकेत िवपुल आहेत. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २३·२५ िहमालयीन कोकीळ. कुकू. 
 

कोकटू. 
 
ऑ टर्ेलेिशयातील काही पोपटानंा कॉकॅटू हणतात. त्याचंा आकार रानकाव याएवढा असतो. 

त्याचंा मुख रंग पाढंरा असतो. त्यात थोडेसे िपव याताबं ाचे िम ण असते. त्यानंा एक तुरा असतो. 
त्याची आिण शपेटीची िपसे, यात हे िम ण असते. त्यात या एका जातीचे डोके लाल आिण इतर अंग करडे 
असते दुसऱ्या एका जातीत छाती ताबंडी आिण पाठ करडी असते. का या रंगाचाही एक कॉकॅटू आहे. 
त्याच्या शपेटीत मातर् एक शदरी प ा असतो. 

 

 
 



 

अनुकर्मिणका 

आ॰ २३·२६ कॉकॅटू दोन जाती. 
 

गवती पोपट. (रंगीत) 
 
या नावाचे छोटेखानी पोपट असतात. त्याचंा मुख्य रंग िहरवा असून त डावळा िपवळा असतो. मान 

पखं शपूेट यावर िपव यात काळे िठपके असतात. यापासून पु कळ पाळीव सुंदर जाती तयार झाले या 
आहेत. आकार बुलबुलाचा असतो. 

 
ॲमेझॉन हणून एक दिक्षण अमेिरकन जात आहे. या जातीचा पोपट उ म बोलका असतो, असे 

हणतात. त्याचा त डावळा डोके मान िपवळी असतात. शपेटीचे टोक िपवळे असते. पाय िपवळे असतात. 
इतरतर् िपसाचंा रंग िहरवा ताबंडा असे दोन असतात. 

 
िंपजरा चागंला श त करून त्यात एकादे खोके ठेवले तर त्यात पोपट सुखाने राहतात. तेथे 

त्यानंा संतित देखील होते. 
 

तुकीर् क बडा Common turkey. 
 
साध्या क बडाक बडीपेक्षा हे पक्षी बरेच मोठे असतात. मयरू–मयरूी एवढे असतात हटले तरी 

चालेल. मोरापेक्षा तुकीर् क ब ाचा िपसारा लहान असतो पण मासं अिधक असते. याला तुकीर् हटले तरी 
हा तुकर् थानातला न हे. याचा मूळ देश मध्य आिण उ र अमेिरका. तेथून वासी लोकानंी काही पक्षी 
युरोपात नेले. तुकीर् हे नाव गैरसमजाने पडले आहे. यातील नराला चोचीपासून खाली ल बता अलंकार 
असतो, व डोक्यावर तुरा नसतो. मादीला अलंकार अगदी लहान असतो. ह ी हे पक्षी युरोपात मासंाकरता 
पाळलेले आहेत. 

 

 
 

आ॰ २३·२७ तुकीर् क बडा. 
 

वीणापक्षी Lyrebird (रंगीत). 
 



 

अनुकर्मिणका 

हे एका आ टर्ेिलयन प याचे नाव आहे. या प याचे मुख्यागं मो ा क ब ाएवढे असते, आकृती 
काव यासारखी असते. रंग काही मळकट खाकी आिण काही लाल असतो. मादीची छाती पाडुंरकी असते. 
नराला शपेटीच्या वर भला लाबं िपसारा असतो. तो िवलायती वीण्यासारखा िदसतो हणून या प याला 
वीणापक्षी हणतात. क ब ा माणे भईु बोटानंी उकरून हे पक्षी िकडे शोधतात आिण खातात. िववाहसमयी 
नर पानपाचोळा–काटक्या इत्यादीचा एक ढीग रचून त्याच्यावर िपसारा उभारून मादीची वाट पहात गात 
राहतो. ती येताच तो आपला िपसारा पुढे ितच्या डोक्यावर लविवतो आिण नाचतो. एकेका नराला दोन तीन 
मा ा िमळतात. नरा माणे मा ा देखील गानकुशल असतात. हे पक्षी मग घरटे करतात ते एका ा 
झुडपाच्या कडेला असते. ते भईु थोडीशी उकरून त्यात रचलेले असते. त्याच्या भोवती व वरतीसु ा 
काटक्या रचले या असतात. एका ा बाजूला वशे ार असते. िपले ौढ होण्याला तीन चार वष लागतात. 
त्या वळेी नरानंा िपसारा येतो. त्याच वळेी त्यानंा गाणे येते. हे पक्षी इतर प याचं्या आवाजाचें अनुकरण 
करतात. 

 
लेखणीवाला. सेकेर्टरी पक्षी Secretary bird. 

 
या नावाचा पक्षी आि केतील पठारावर वावरणारा आहे. साधारण माणसाच्या कमरेला 

लागण्याइतका हा उंच असतो. कानामागे जणू लेखण्या ठेव या आहेत असे भासण्याजोगी िपसे याला 
असतात. त्यावरून याला सेकेर्टरी हणतात. याचा रंग काळा पाढंरा असतो. याचा त डावळा गरुडासारखा 
असतो आिण कृतीही गरुडासारखीच असते. धावणे, उंच भरारी मारणे, िघर ा घालणे आिण झडप 
घालणे या सवर् गो ीत हा पटाईत असतो. सपा ासरशी हा सपर्टी सावजे पकडतो. िवषारी सापदेखील 
याच्या तावडीतून सुटत नाहीत. एव ाकरता हा रक्षणीय गणला गेला आहे. 

 

 
 

आ॰ २३·२८ सेकेर्टरी. लेखणीवाला. 



 

अनुकर्मिणका 

 
काँडोर Condor. 

 
हे एका पिक्षवगार्चे नाव आहे. हे सवर् पक्षी अमेिरकेत राहतात. त्यात या बहुतेक जाती दिक्षणेत 

राहतात. सवार्त मोठी जात अँडीज पवर्तावर आहे. पखं पसरले असता अशा प याचंी रंुदी नऊ फूट भरते. 
या जातीचे काही पक्षी समुदर्काठीही आढळतात. काँडोर िंह  असतात. िजवतं कोकरा-बकऱ्याची देखील 
ते िशकार करतात. िगधाडा माणे ते मृतमासंही खातात. ते घरटी बाधंीत नाहीत. पवर्तावरील कंगोऱ्यावर 
अंडी ठेवतात. मादी एका खेपेस दोन अंडी घालते. मोठे काँडोर काळे पाढंरे असते. काही जातींना भ य 
रंगीबेरंगी िपसे असतात. त्याचं्या डोक्यावर मातर् िपसे नसतात. 

 

 
 

आ॰ २३·२९ काँडोर. 
 
शहामृग Ostrich. 

 
िव मान प यामध्ये हा सवार्त मोठा पक्षी आहे. उभा असताना त्याची पाठ माणसाच्या डोक्याशी 

येते. याचे डोके चपटे असते. पाय भले भ म असतात. बोटे दोन दोनच असतात. त्यापैकी एक मोठे व एक 
लहान असते. नराची िपसे चकचकीत काळी असतात. मादीची िफकी असतात. मादी नरापेक्षा थोडी लहान 
असते. या प यानंा चागंले धावता येते, एका ा हरणासारखे. त्याचें पंख दुबळे असतात. त्यानंा उडता येत 
नाही. वन्य शहामृगे आि केत आहेत. त्याचें दहा-वीस जणाचें कळप असतात. ती पाने, फळे आिण 
कीडिकरडूही खातात. िवणीचा समय आला हणजे एक नर आिण चार पाच मा ा असे कळप तयार 
होतात. आराधन करताना नर िपसे उभारणे, पखंानी वारा घालणे, मोठे आवाज काढणे, इत्यािद लीला 
करतो. मा ा एकाच जागी वाळूच्या खळग्यात अंडी घालतात. रातर्ी नर अंडी उबवतो. िदवसा मा ा त्याचंा 
साभंाळ करतात. त्यावर वाळू लोटतात. उन्हाने ती तापून उबतात. एकेक मादी चार पाच अंडी घालते. 
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आ॰ २३·३० शहामृग. 
 
एमू Emu. 

 
हे एका प याचे नाव आहे. हा पक्षी ऑ टर्ेिलयात सापडतो. हा शहामृगापेक्षा थोडा लहान असतो. 

मादी नरापेक्षा मोठी असते. याचें लहान लहान कळप असतात. िवणीच्या समयाला नरमादी अशा जो ा 
जमतात. मादी अंडी घालते मग ती उबवणे आिण िपले संभाळणे ही कामे नराला करावी लागतात. यानंा 
पखं असतात ते उडण्याच्या उपयोगाचे नसतात. हे पाने फळे आिण कीड–िकरडू खातात. 

 

 
 

आ॰ २३·३१ एमू. 
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पगिवन Penguin. 

 
हे एका पिक्षवगार्चे नावं आहे. यानंा पखं असतात पण उघडण्याच्या उपयोगाचे नसतात. त्यात 

कोपर मनगट इत्यािद साधें नसतात. ते व ा माणे पोहण्याला मातर् उपयोगी पडतात. या प याचे पाय 
शपेटाच्या अगदी जवळ असतात. त्यामुळे त्याना माणसासारखे जिमनीवर ताठ उभे राहता येते. त्यानंा िपसे 
असतात. त्याचे पाय अगदी आखूड असतात. याचं्यात अनेक जाती आहेत. उंचात उंच जात माणसाच्या 
कमरेच्यावर येईल, तर ठगणी जात गुडघ्याशीच लागेल. हे पक्षी समुदर्ात िंहडून आपले भ य िमळवतात. 
समुदर्वानसाचंा पाला, का ा इत्यािद त्याच माणे मत् यािद ाणी हे त्याचें खा  असते. याचंी वीण 
समुदर्िकनाऱ्यावर होते. बहुतेक जातीत मादी एकच अंडे घालते. शाही आिण राज ी या जातीत मादी 
आपले अंडे आप या पावलावर ठेवते आिण आप या पोटाच्या वळीने त्याला झाकते. इतर जाती वाळूत िबळे 
करून त्यात अंडी ठेवतात. दिक्षणगोलाधार्तील समुदर्ात हे पक्षी राहतात आिण िवणीकरताच केवळ त्यातील 
बेटावंर वसती करतात. 

 

 
 

आ॰ २३·३२ पगिवन. 
 
िकिव Kiwi. 

 
या नावाचे पक्षी न्यझूीलंडात सापडतात. त्यानंा पखं असतात पण नावालाच. पाठीवरच्या िपसात ते 

लपलेले असतात. त्याचंा काही उपयोग होत नाही. त्यात शपूेट नसते. त्याचंा आकार साधारण 
क ब ाएवढा असतो. िदवसा ते कोठेतरी साधंीकोपऱ्यात लपून राहतात आिण रातर्ी पायानंी माती उकरून 
कीडिकरडू वचूेन खातात. एका ा साधंीत मादी अंडी घालते. नर ती उबवतो आिण िपलेही संभाळतो. या 
प याच्या नावात त्याच्या आवाजाचे अनुकरण आहे. 
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आ॰ २३·३३ िकिव. 
 

आऊख Auk. 
 
हे काही पिक्षजातींचे वगर्नाम आहे. यापैकी मोठी जात गे या शतकात नाहीशी झाली. हे पक्षी 

कादंबाएवढे असत. त्याचें पखं अगदी लहान आिण िनरुपयोगी होते. िपसे चरबी इत्यािद करता ते सवर् 
मारले गेले. लहान आिण मध्यम जाती अ ािप आहेत. लहानाची लाबंी वीतभर तर मध्यमाची हातभर 
असते. मोठे आऊख धुर्वाजवळच्या देशात वीण करून उ र समुदर्ात येतात. मध्यम आऊख पक्षी 
िवणीसाठी ि िटश बेटातील िकनाऱ्यावरच्या खडकावर येतात. या िव मान जातींच्या प यानंा उडता येते. 
हे पक्षी समुदर्ात मच्छीमारी करून उपजीिवका करतात. मध्यम आऊख ज्या खडकावर आपली घरटी 
करतात ते खडक उभेच्या उभे कडे असतात. काही काही तर दीडश ेदोनश ेमीटर उंच असतात. िपलू 
साधारण मिहनाभराचे झा यावर त्याचे आईबाप त्याला खाली ढकलून देतात. त्याने दम धरून फडफड 
उडाव ेिंकवा मरावे! ितसरी गती नाही. 

 

 
 

आ॰ २३·३४ आऊख, मोठा. 
 

पिफन Puffin. 
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आऊख कुलात या एका जातीचे हे नाव आहे. याचंी लाबंी िवतीहून जरा अिधक असते. याची चोच 

जाड आिण आखूड असते. ितला नािंरगी िंकवा िनळा रंग असतो. ि िटश बेटाचं्या िकनाऱ्यावर जे खडक 
आहेत त्यावर या प याचें थवचे्या थव ेजमतात. तेथे त्याचंी वीण होते. खडकाच्या माथ्यावर एकादे िबल 
उकरून त्यात मादी एक अंडे घालते. उकरण्याच्या कामी नर साहा य करतो. अंडी उबवण्यातही तो 
सहभागी असतो. िपलानंा खाऊ घालण्याचे काम दोघे करतात. मासे हे त्याचें मुख्य खा  होय. इतर 
िदवसात ते उ र धुर्वाजवळच्या देशात राहतात. 

 

 
 

आ॰ २३·३५ पिफन. 
 

रानात पक्षी कसे ओळखाव?े 
 
हा न प याचंा पिरचय करून घेणारापुढे उपि थत होतो. िविश  जातीच्या प यानंा काय हणाव े

हे पूवार्चायार्ंनी ठरिवलेले आहे. पािहलेला पक्षी त्यापैंकी कोणता? असा हा न खरोखरी असतो. पूवीर् 
ज्याचंी नाव ेठरिवली गेली आहेत त्याचें नमुने आप यापाशी असले आिण आपण ज्याची जात ठरव ूपाहतो 
तो पक्षीही समोर पुरेसा वेळ राहू शकत असला हणजे काम सोपे असते. शजेारी नमुना धरून कोणत्या 
नमुन्याशी आपला पक्षी जमतो ते पािहले हणजे झाले. मोकाट पक्षी रानात वावरत असतात ते हा ते अशा 
तुलनेकरता आप याला जवळ आणता येत नाहीत आिण थाबंनूही ठेवता येत नाहीत. ज्याने प याशी 
चागंला पिरचय करून घेतला आहे त्याला दुरून आिण चुटकीसरशी पक्षी ओळखता येतो. परंतु ज्याला 
तसा पिरचय घडलेला नाही त्याला तसा पिरचय घडवनू आणण्याकरता हणूनच काही उपाय योजाव े
लागतात. त्यातला मुख उपाय हणजे त्यक्ष िनजीर्व नमुने नाही तरी रंगीत िचतर् िंकवा त्याच्या 
खालोखाल साधी रेखािचतेर् तरी जवळ बाळगावयाची आिण त्या िचतर्ाचंा उपयोग तुलनेसाठी करावयाचा. 
पक्षी शकेडो जातींचे आहेत. िततक्याशंी समोरचा पक्षी ताडून पाहण्याइतकी सवड रानात िमळणे अशक्य 
असते. ते हा आपण जो अदमास करू तो दहा-पाचा पुरताच मयार्िदत असला पािहजे. वषर् दोन वष 
पिक्षिनरीक्षणात घालिवली हणजे ही गो  सहज साधते. 

 
पिह याने पक्षी पािह याबरोबर त्याचा आकार ल यात आणावा. मग त्या सुमाराचा आकार 

असणाराचंीच िचतेर् पहावीत. ही सु ा पु कळ असण्याचा संभव आहे. हणून नंतर आकृती आिण रंग याकडे 
ल य ाव.े त्यावरून तुलनेचे के्षतर् आणखी मयार्िदत होईल. चोचीची ठेवण, पायाच्या बोटात पडदे, बोटाचंी 
संख्या, पखंाचंी ठेवण, याही गो ी त्याबरोबरच येतात. ि थर प यापेक्षा उडता पक्षी लवकर ल यात येतो. 
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असा पक्षी उडत असतानाच त्याच्या उडण्याच्या धाटणीवरून अदमास लागू शकतो. बसण्याच्या 
प तीवरून आिण जागेच्या िनवडीवरून व आवाजावरून अदमास लागू शकतात. घार, िगधाड, पाको या, 
परीट, याचं्या उडण्याच्या रीती वगेवगे या असतात. त्याचें आवाजही िविश  असतात त्याचंी दखल 
घ्यावी. हणजे संदेह रािहला तरी तो अगदी थोडा राहील. 

 
घार व िगधाड यात चार दोन जाती आहेत. तेव ातले फरक बारकाईने पहावे लागतील. ते सहज 

समजतात. घारी रंगावरून ओळखतात आिण िपसावरून ओळखतात, तशीच िगधाडेही. पिरटात चार 
जाती आहेत त्याचं्यातील भेद रंगावरून व आकारावरून ओळखता येतात. ससाण्याचंा उडण्याचा झपाटा 
मोठा असतो तरी ते टेहळणी करीत असताना घारीसारखेच िघर ा घालतात. तसे करताना देखील 
न्याहाळून पाहता ते घारीहून वगेळे समजून येतात. त्यात या जाती ओळखण्याकरता आणखी पाहणी 
तुलनेने करावी लागेल. कावळा आिण कोिकल याचं्यात भेद थोडा असतो. पण एकदा पाहून घेत यावर तो 
ध्यानात राहण्याजोगा असतो. आवाजावरून ते ओळखतातच पण आकृतीवरून आिण चपलतेवरून ओळखू 
येतात. त्याचें आवाज एकसारखे कधीच नसतात. कोिकळाचें आवाज ऋतुपरत्वे बदलतात, कसेही असले 
तरी ओळखू येतात. कावळा कोिकळाचं्या झटापटीत कोिकळाचंी चपलता िवशषे असते. कोिकल व 
कोिकला याचें रंग िभ  असतात. आवाजही िभ  असतात. घर ात असताना बालकोिकल आिण 
बालकाक याचं्या रंगात फरक फार थोडा असतो. ते हा त्याचं्या बोटाचंी संख्या २+२ व ३+१ एवढाच प  
फरक असतो. 

 
दुरून पाहता पावशा एखा ा ससाण्यासारखा िदसतो तरी त्याचें आवाज वगेवगेळे असतात आिण 

उडण्याच्या रीती वगेवगे या असतात. जवळून पाहता पावशाची बोटे २+२ तर ससाण्याची ३+१ असतात. 
पोपटाचंी २+२ असतात पण त्याचंा रंग िविश  िहरवा असतो. त्याचं्या जाती आपसात ओळखणे हे त्याच्या 
आकार आकृती रंग या गो ीवरून सोपे असते. िटट या लावे िततर याचें आकार िभ  असतात पण 
त्याचं्यात या जाती आपसात ओळखणे कठीण असते. त्याकरता रंगरचना पािहली पािहजे. चडंोल व 
िचमण्या याचं्या आकारात फरक थोडा असतो. तथािप बसण्याची रीत, डोक्यावरचा तुरा, रंगरूप यावरून 
त्यात या जाती ओळखू येतात. िवज पक फुलटोचा च मेवाला हे पक्षी िचमणीहूनही लहान असतात त्याचंा 
आपसात जाितिनणर्य नमुन्याशी तुलना करूनच केला पािहजे. पाणथळी प याचे पाय लाबं लाबं असतात. 
अंग काहींचे लहान, काहींचे मोठे असते. त्याचं्या चोचीचे काही िवशषे असतात त्यावरून ते ओळखू येतात. 
िशवाय रंगातला फरकही ओळख देतो. 

 
क बडे आिण मोर हे त्याचं्या तुऱ्यावरून ते हाच ध्यानात येतात. चातकानंा शडी असते आिण 

चडंोलाला शडी असते पण त्याचें आकार फार िनरिनराळे असतात. हूपू, िटट, पोपईमैना, एक पिंतर्गा 
यानाही तुरा िंकवा शडी असते. पण हेही त्याचं्या इतर रूपावरून ओळखू येतात. िशवाय तुऱ्याचे रूपही 
वगेवगेळे असते. पाण्यात सूर मारणारे धीवर असतात त्याचं्या चोची त्याचं्या अंगाच्या मानाने मोठा या असून 
खंिजरा माणे असतात. सुरय हा पाणथळी पक्षी सूर मारतो तो फार उंचावरून. त्याचे पाय अगदी आखूड 
असतात. हंस, कादंब, बदक याचेही पाय आखूड असतात पण त्याचंा बाधंा फार िनराळा असतो. शपूेट मान 
चोच यात फार फरक असतो. हंस बदक कादंब याचं्या जातीचा आपसातील फरक त्याचं्या रंगावरून 
मानेच्या वळणावरून इत्यािद रीतीनी समजू शकतो. पायाचं्या बोटात पडदे असणे हे पाण्यात पोहणाऱ्या 
प याचें लक्षण आहे. कारंडवा पोहतात पण त्याचं्या बोटात पडदे नसतात, पण बोटातच गाठी असतात. 
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पाणप यानंा शपूेट नस यासारखे असते. पाणथळी प यानंा थोडेसे असते, गवतीरानप यानंा 
थोडेसेच असते. क बडे व मोर यानंा िदखाऊ शपूेट असते. झाडीतले पक्षी आिण माणसाच्या शजेारातले 
पक्षी यानंा साधीच पण ठळक शपूेट असते. काही पाको या आिण कोतवाल याचंी शपूेट दुभगं असते. 
पाको याचें पंख िवशषे लाबं असतात तसे कोतवालाचें नसतात. पाको यापैंकी काडीवा याचं्या शपे ा 
तारवा याचं्यापेक्षा जाड असतात. 

 
भली मोठी चोच असले या पिक्षजाती थो ाच आहेत. भारतीय प यात अशी चोच धनिचडीला 

मातर् असते. 
 
थम आकार, मग आकृित, मग रंग, मग चोच पंख शपूेट इत्यादींचे िवशषे ल यात आणले हणजे 

पक्षी ओळखणे पु कळ सोपे पडते. अखेरची िम त अथार्  नमुन्याशी तुलना करण्यावर ठेवणे अव य आहे. 
 
प याचे बाळपणचे रूप ौढरूपापेक्षा बहुधा िभ  असते. तथािप घर ातून बाहेर पडून वावरायला 

लागताना ते बरेचसे ौढासारखे झालेले असते. िकत्येक प याचें रंग ौढत्व येताना बदलतात आिण 
िकत्येकाचें रंग ौढपणीही िववाहऋतूत बदलतात, आिण तो गे यावर पुनः पूवर्पदावर येतात, याकडे ल य 
ाव.े िवणकर पक्षी आिण फुलचूष पक्षी ही यासंबधंी ध्यानात ठेवण्याजोगी उदाहरणे आहेत. 

 
उपसंहार. 

 
या करणात तीन ेणीतले भारतीय पक्षी थम सािंगतले आहेत. एका ेणीतला गर्ीब हणजे लाडें 

बदक हा एकच पक्षी आहे. बक ब लाक, रोही, हे दुसऱ्या ेणीतले पक्षी आिण हंस कादंब बदक हे ितसऱ्या 
ेणीतले पक्षी होत. दुसऱ्या ेणीतले पक्षी जलाशयाच्या काठाला वावरणारे आहेत. पिह या आिण 
ितसऱ्यातले पाण्यात वावरणारे आहेत. यापैंकी हंस हे नावालाच भारतीय होत; कारण त्याचंा जन्म 
भारताबाहेर होतो इतकेच न हे तर ते िवहाराकरता देखील भारतात िचतच येतात. पुरातन वा यातले 
उ ेख पाहता त्याचंी वसित येथे याहून अिधक होती यात शकंा नाही. त्यानंी आप या वागणुकीत गे या 
हजार दोन हजार वषार्त बदल केला असावा असे िदसते. रोिहतपक्षी असा बदल अजूनही करीत आहेत. 
यावरून ही गो  अशक्य नाही असे हटले पािहजे. येथे सािंगतलेले परदेशी पक्षी िविवध ेणीतले आहेत. 
त्याचं्या बरोबरच िहमालयीन ककूचा उ ेख केला आहे, कारण या प याचे सा य युरोपीय ककूशी पु कळ 
आहे. 

 
तुत करणात आरंभी भारतीय प याचंी सहा कुले सािंगतली. त्यापैंकी कादंब कुलातील पक्षी 

मानवानंा अ  हणून उपयोगी पडणारे आहेत. बदके माणसाळली असून त्याचंी अंडी आिण मास खा  
हणून उपयोगी पडत आहे. 
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करण २४ 
 

िंसह वाघ माजंर इत्यादी 
 

वगर्वारी. 
 
पशूमंध्ये मासंाहारी आिण शाखाहारी असे सहजच दोन वगर् पडतात. यािशवाय उभयाहारीही पशू 

आहेत. ससा पूणर् शाकाहारी आहे. माजंरे शाकाहार आिण मासंाहार दोनही वीकारणारे आहे. ही झाली 
गावठी माजंराची गो . रानटी माजंरे मातर् केवळ मासंाहारी असतात. मासंाहारी पशूमंध्ये िंसह वाघ हे 
मोठाले आहेत. त्याचें माजंराशी सा य इतके आहे की, त्यानंा मोठी माजंरे असे पा ात्य लोक हणतात तर 
माजंरालाच वाघाची मावशी असे आपले लोक हणतात. को हे लाडंगे इत्यािद आणखी काही िंह  पशू 
आहेत ते मध्यम िंह  होत. अ वल हा भला दाडंगा पशू आहे तो उभयाहारी आहे. वाघुळे ही पशूच आहेत. 
त्यातली काही फलाहारी तर काही मासंाहारी आहेत. उंदीर घुशी ससे हा एक पशूचंा गट आहे. हिरणे हा 
एक शाकाहारी गट आहे. त्याच माणे गाई हशी शे या म ा हाही. ह ी हा एक िविक्ष  पशू आहे. तो 
सवार्त मोठा आहे पण लहान असूनही िविक्ष  असलेले पशू आहेत. या सवार्ंचा िवचार येथून पुढे कर्मशः 
करून मग माणसाशी महत्त्वाचे सा य असणाऱ्या पशू माचंा परामशर् घेऊन एकंदर िवषयाचा उपसंहार 
करू. 
 
िंसह. Lion. 

 
तदादी िंसह Panthera leo. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– दिक्षण व मध्य आि का. मेसापोटेिमया व इराण िच . भारत, गीर वन. 
 
हा सवार्त े  िंह  पशु आहे. केवळ िंह पणात वाघाचा कर्म त्याच्याही वरचा लागतो. तथािप 

िंसहात काही औदायर् अस यामुळे त्यासच पशूचंा राजा हणतात. सां त भारतात वन्य िंसह केवळ गीर 
वनातच आहे. दोनश ेवषार्पूवीर् सवर् उ र िंहदु थानभर त्याची वसित असे. िंसह मदैानात खेळतात आिण 
दुखाव याखेरीज माणसाच्या वाटेस जात नाहीत. त्यामुळे ते िशकारीस सहज बळी पडतात. अशा 
िशकारीनीच पु कळसे िंसह नाहीसे झाले. सां त भारतात िंसहाच्या िशकारीस बदंी आहे. 
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आ॰ २४·१ िंसहीण िंसह. 
 
िंसहाला आयाळ असते ते आि कन िंसहाला भारतीयापेक्षा अिधक असते. परंतु इतर अंगावरचे 

केस कमी असतात. िंसिहणीला आयाळ नसते. याच्या शपेटीला थोडासा ग डा असतो, रंग िंपगट असतो, 
िपलाच्या अंगावर काळे िठपके िंकवा प े  असतात. त्यानंा तीन वषार्नी ौढत्व येते. दर खेपेस बहुधा दोन 
तीन िपले होतात. जन्मतः िपलाचे डोळे बदं असतात. िंसह एकपत्नीक कुटंुब करून राहतो. पु कळ वळेा 
दोन वतेाचंी िपले कुटंुबात असतात. त्यानंा आईबाप िशकारीचे िशक्षण देतात. ौढ िंसहाची लाबंी, 
नाकापासून शपेटीच्या टोकापयत सहा साडेसहा हात असते. 

 
प ा वाघ Bengal tiger. 

 
िंसहािद याघर् Panthera tigris. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– पािक तान, भारत, देश, सैबेिरया. 
 
हा सवार्त बलवान आिण कूर्र िंह  पशू आहे. वाघ सवर् भारतीय वनात आढळतात. बगंा यातील 

सुदंरवनात ते िवपुल आहेत. इतरतर् ते बरेच थोडे आहेत. ते झाडीच्या आसऱ्याने वावरतात, आिण लपून 
छपून आपली िशकार साधतात. िध पाड अस याने त्यानंा भ यही मोठे पािहजे असते. गवा रेडा मोठे हिरण 
असले तर ठीक, नाही तर त्याचंी भकू भागत नाही. हणून मोठी िशकार िमळण्याजोग्या रानातच त्याचंी 
वसित असते. उन्हा यास भर आला हणजे वाघ पाण्यात जाऊन बसतात, िंकवा पोहतात. या वाघाची 
लाबंी नाकापासून शपेटाच्या टोकापयत सहा सात हात असते. त्याचा रंग उजळ िपव यात काळे प े  असा 
असतो. नराला िंकिचत आयाळ असते, नरमादी एकतर् राहतात, जोडीने िशकार करतात, पण िपले 
होण्याच्या सुमाराला नर मादीला सोडून जातो. िपले दोन वष आईजवळ राहतात तोवर ितने पुनः नराची 
संगत िमळवलेली असते. पाळीव जनावरे िंकवा माणसे याचं्या मासंाची चटक वाघाला के हा के हा लागते. 
या गो ीला िवशषे कारणे घडतात ती अशी:– (१) वयाने िंकवा दुखा याने आलेला दुबळेपणा. (२) 
सहजगत्या अशा ाण्याचंी शव े सापडणे. (३) आईबापाचें उदाहरण. वाघ कधी कधी सायाळ (साळू) 
नावाच्या पशूवर झडप घालतो, आिण त्याचे काटेरी केस त्याच्या अंगात अवघड जागी रुतून बसून तो 
दुखावतो. अशा वाघाला वन्य पशूचंी िशकार साधत नाही. भारतीय वाघापेक्षा मोठाले वाघ सैबेिरयामध्ये 
आढळतात. 
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आ॰ २४·२ पट् ा वाघ. 
 

िबब ा वाघ Leopard. Panther. 
 
िंसहािद िंबबाकं Panthera pardus. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– पािक तान, भारत, बलुिच तान, देश, लंका, सैबेिरया, आि का. 
 

 
 

आ॰ २४·३ िबब ा वाघ. 
 
हा वाघ प ावाघापेक्षा लहान असतो पण अिधक चपल आिण अिधक धूतर् असतो. याच्या अंगावर 

प े  नसतात, पण काळी पोकळ चकेर् असतात. िब याच्या खुणा असा यात तशी ही चकेर् िदसतात हणून 
याला िबब ा िंकवा िबबळा हणतात. याची लाबंी नाकापासून शपेटीच्या टोकापयत चार पाच हात असते. 
त्यात जवळ जवळ अधीर् शपेटीची असते. ओ या िनमकोर ा अशा सवर् कारच्या रानात याची वसित 
असते. हरणे ससे पक्षी, माकडे, अस या िशकारी तो पकडतो. परंतु मोठा वाघ कुतेर् िंकवा तरसे आपली 
िशकार िहसकावनू घेतील की काय अशी भीती वाटून ती तो झाडावर नेऊन ठेवतो. पट् ावाघापेक्षा या 
िबब ालाच माणसाने पाळले या जनावराचं्या आिण माणसाचं्याही मासंाची चटक अिधक लागते. हणून 
त्याचंा उपदर्व शतेीला आिण मनु यव तीला वरचेवर होतो. हा कुत्र्याचा ते हाच फडशा पाडतो. चागंली 
िशकारी कुतर्ी असली तर ती, िंकवा रानटी कुतर्ी कळप करून राहतात ती, याला घेरून मारतात. 
पट् ावाघापेक्षा याला संतित अिधक होते. वषार्स वते आिण दर खेपेस २, ३ िपले होतात. 

 
शबळा वाघ Ounce. Snowleopard. 

 
तदािद शबल याघर् Uncia uncia. Felidae िंसहा . 
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वसित– िहमालय, ितबेट, मध्य आिशया, अलताई. 
 
िहमालयाच्या िहमरेषेजवळच्या रानात राहणारी ही एक वाघाची जात आहे. शबल हणजे दोन रंग 

असलेला. खरोखरी सवर्च वाघजाती शबल असतात. पण यालाच हे िवशषे नाव योिजले आहे. आकाराने 
हा िबब ापेक्षा थोडा लहान असतो. याचा मुखवटा कमी लाबंट असतो. याचा सावर्ितर्क रंग पाठीकडे 
करडा आिण पोटाकडे पाडुंरका असतो. त्यात काळी चकेर् असतात. याचे केस अिधक लाबं असतात, 
िहवा यात तर िवशषे लाबं असतात. 

 

 
 

आ॰ २४·४ शबळा वाघ. 
 
हे वाघ िदवसा खबदाडीत लपून राहतात आिण रातर्ी हरणे बकरी इत्यािद ाण्याचंा संहार 

करतात. पाळीव जनावरावंरही याचंा कटाक्ष असतो. हे झाडावर सहज चढतात आिण प यावर ह ा 
करतात. िहमरेषा खाली उतरते ते हा पशुपक्षी खाली उतरतात त्याबरोबर शबळेही उतरतात. सुंदर 
कात ाच्या मोहाने िशकारी लोक त्यानंा मारतात. 

 
ढगळा वाघ Clouded leopard. 

 
तदािद मेघ याघर् Neofelis nebulosa. Felidae िंसहा . 
 
वसित– नेपाळ, भतूान, व त्याच्या पूवस चीन व मलाया. 
 

 
 

आ॰ २४·५ ढगळा वाघ. 
 
िहमालयाच्या रानात राहणारी ही एक वाघाची जात आहे. सामान्य िबब ापेक्षा ढगळा अमळ 

लहान असतो. याच्या शपेटीची लाबंी पाठकणा आिण डोके याच्याइतकी असते. रंग काळसर िंपगा असून 
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त्यात मोठाले ढग आ यासारख्या खुणा असतात. सुमारे चार ढगात पाठकणा यापला जातो. याचे वरचे 
सुळे दात िवशषे लाबं असतात. इतर वाघां माणेच हा राितर्संचारी आहे. पाळीव शे या म ानंा याचा 
उपदर्व वरचेवर होतो. 

 
िच ा Cheetah. 

 
तदािद िचतर् याघर् Acinonyx Jubatus. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– आि का, नैऋत्य आिशया, भारत (?). 
 
पट् ा वाघाखेरीज इतर सवार्ंना िच ा हणतात. परंतु िच ा हे एका िविश  वाघाच्या जातीचे नावं 

हणून िशकारी लोकात आिण शा ीय गंर्थातही रूढ आहे. िचत्त्याच्या अंगावर िपव यात काळे िठपके 
असतात, ते भरीव असतात. िच ा इतर वाघापेक्षा बाधं्याने उंचट असतो. याचे डोके आिण कणा याचंी लाबंी 
दोन हात आिण शपूेट वीतभर कमी असते. यानंा नखरे मागे घेता येतात पण ती पुरती लपवण्याइतकी 
झापड त्याचं्या पजंानंा नसते. हणून ती नेहमी उघडी राहतात. वराज्यापूवीर्ं िशकारीकरता िच े 
पाळण्याची चाल असे. िचत्त्याचे डोळे बाधूंन त्याला रानात हिरणासमोर नेऊन त्याचे डोळे उघडीत. हिरण 
पाहून िच ा नेमकी चाल करून त्याला सपा ासरशी पकडी. शवेटच्या झेपेत हिरण िनसटले तर त्याचा 
नाद तो सोडून देई. पकडलेले हिरण िच ा मालकाला देई. मालक हरणाचे ताजे र  त्याला िपण्यास देई. 
िचत्त्याइतका भरधाव पळणारा ाणी दुसरा नाही, असे हणतात. तो थोडाच वळे धावतो पण वगे फार मोठा 
ठेवतो. वीस सेकंदात तो अधार् मलै गे याचे उदाहरण आहे. रान िच े िशकार पकडण्याकरता आप या एका 
धावचे्या अंतराइतके जवळ पोचेपयत लपतछपत जातात आिण सपा ाने धावनू सावज पकडतात. थम 
िच ा सावजाच्या माग या पायावर र ा लगावनू त्याला खाली पाडतो आिण मग त्याची मानगूट पकडतो. 
लहान हिरणे कोकरे ससे हे त्याचे िनत्याचे खा  असते. तो मो ा जनावराच्या, पाळीव जनावराच्या िंकवा 
माणसाच्या वाटेस गे याचे उदाहरण नाही. भारतीय रानात गे या िकत्येक वषार्त िच ा िदसलेला नाही. 

 

 
 

आ॰ २४·६ िच ा. 
 

शबल माजंर Marbled cat. 
 



 

अनुकर्मिणका 

तदािद शबल माजार्र Pardofelis marmorata. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– नेपाळ, िसकीम, आसाम, देश, मलाया. 
 
एकरंगी ाण्याला किपल हणतात आिण दोन रंगी ाण्याला शबल हणतात. तथािप येथे एका 

िविश  जातीच्या माजंराला शबल माजंर हटले आहे. संगमरवर दगड असतो तो बहुश धवल ढवळा 
असतो, पण मधून मधून त्यात िनळसर िंकवा िहरवस रेषा असतात, हणून तोही शबल होय. त्यावरून या 
माजंराला माबर्ल्ड कॅट असे इंिग्लश नाव िमळाले आहे. तथािप या माजंराचा सरसकट रंग पाढंरा नसतो. 
िवटकरी िंकवा िंपगा असतो. ते हा माबर्ल हणजे रेखािंकत एवढाच अथर् िश क राहतो. या माजंराचा कणा 
आिण डोके हातभर लाबं, तसेच शपूेट हातभरच लाबं असते. ढग या वाघाचा रंग िवटकरी अस यामुळे 
त्याची िपले या माजंरासारखी िदसतात, िंकवा उलटपक्षी हे माजंर ढग या िप ासारखे िदसते. 

 

 
 

आ॰ २४·७ शबल माजंर. 
 
िहमालयावरील रानातील माजंरानंा िवशषे लाबं लाबं केस असतात. त्यामुळे त्याचं्या अंगावरच्या 

बेरंगी रेषा इतर िठकाणच्या शबलाचं्या इतक्या उठावदार नसतात. हे माजंर झाडावर राहून खारी आिण 
काही पक्षी याचंा संहार करते. हे सहसा मनु यव तीत जात नाही. 

 
सोनमाजंर Golden cat. 

 
तदािद सुवणर्माजार्र Profelis temminchi. Felidae. िंसहा . 
 
वसित– नेपाळ, िसकीम, आसाम, पलीकडे देश, दिक्षण चीन, सुमातर्ा. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २४·८ सोनमाजंर. 
 
सोन्याच्या सारखा ज्याचा रंग असतो ते सोनमाजंर, हे उघड आहे. तथािप सोन्याचा रंग िपवळा 

हणून जो आप या पिरचयाचा आहे तोच या जातीच्या माजंराचा असतो असे न हे तर िंपगा ताबंडा िंकवा 
करडाही असतो. सोने तापवीत गेले असता असे रंग सोन्यालाही येतात. ते हा नाव िदले आहे ते काही गैर 
नाही. याच जातीतले एकादे माजंर काळे देखील असते, हे मातर् अमळ चमत्कािरक आहे. या माजंराच्या 
अंगावर बेरंग बहुतकरून नसतो पण नाकाडो याच्यामध्ये एक आिण गालावर एक असे दोन फराटे पाढंऱ्या 
िंकवा िपवळस रंगाचे मातर् असतात. एका ाला कपाळावर दोन रेषा असतात. आकाराने हे माजंर इतरापेंक्षा 
मोठे असते. मुख्यागं दीड हात आिण शपूेट एक हात असते. 

 
हे माजंर मोठे शूर असते असे िदसते. याने पाळीव क बडी, बकरी आिण वासरेही मार याची 

उदाहरणे घडली आहेत. महाभारतात एका स गा ा माजंराची गो  सािंगतली आहे. त्या गो ीत ते उंदीर 
खाऊन गलेल  आिण आिण सुवणर् हणजे रंगदार बन याचे सािंगतले आहे. येथे सुवणर् हणजे चागं या 
रंगाचे असा अथर् आहे. (उ ोग-पवर् उलूकयान १५७) 

 
वाघटी Leopard cat. 

 
तदािद याघर्ाट Prionailurus bengalensis. Felidae िंसहा . 
 
वसित– आग्नेय आिशया, पािक तान, भारत, देश, माचूंिरया, कोिरयापयत. 
 
माजंरीला वाघाची मावशी हणतात ते काही उगीच नाही. मावशी भाच्यापेक्षा आकाराने लहान 

असते पण आकृतीने थेट तशी असते. गावात माजंरे असतात आिण रानातही असतात. रानात राहणाऱ्या 
जातीपैकी एक जात थेट िचत्त्यासारखी असते. िच ा इतर वाघापेंक्षा उंचट असतो तसे हे माजंर 
गावमाजंरापेक्षा उंचट असते. याचं्या अंगावर िचत्त्याच्या अंगावरच्या सारखे भरीव िठपके देखील असतात. 
रंग देखील िचत्त्याच्या सारखा पण थोडा ताबुंस असतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

उंदीर सरडे लहानसहान पक्षी, याचं्यावर या माजंराचा िनवार्ह चालतो. याची वसित बहुतेक 
झाडावर असते. याचे िपलू धरून आणले असता चागंले माणसाळते, पण मधून मधून आप या जातभाईमध्ये 
राहण्याकरता रानात जाऊन येते; धन्याला िवसरत नाही. याची सोयरीक गावठी माजंरात होऊ शकते. 

 
रानमाजंरे पाळीव क ब ानंा फार उपदर्व करतात. 
 

धीवर माजंर Fishing cat. 
 
याघर्ाटािद धीवर Prionailurus viverrinus. Felidae िंसहा . 

 
वसित– िहमालयाच्या पायथ्यापासून १५०० मीटर उंचीपयत. बगंाल, उ र देश, िंसध, मंगलोर 

व केप कामोरीन यामधील मलबार िकनारा, कोचीन, चीन, जावा. 
 
मासे धरणे हा ज्याचा यवसाय असतो त्याला धीवर हणतात. काही रानटी माजंरे वाघापेक्षा िंकवा 

िचत्त्यापेक्षा लहान आिण सामान्य गावमाजंरापेक्षाच काय पण इतर रानमाजंरापेक्षाही मोठी असतात. त्याचं्या 
अंगावर काही प े  आिण काही िठपकेही असतात. तथािप ते वाघाच्या अंगावरच्या सारखे नसतात. त्याची 
शपूेट जाड आिण िवशषे आखूड असते. त्याच्या नखावरची ढापणे अमळ तोकडी असतात. त्यामुळे ती आत 
ओढलेली असताना देखील थोडीशी उघडीच असतात. त्याचं्या बोटामध्ये थोडेसे पडदेही असतात. तथािप 
ती पाण्यात िशरत नाहीत. पाण्याच्या काठाशी राहून पाण्यात मासा िदसला की त्याला थपडीसरशी बाहेर 
उडवनू पकडतात. मत् याखेरीज ती इतर पाणथळी ाण्याचंाही संहार करतात. तथािप त्यानंा मत् याचंी 
िवशषे आवड अस यामुळेही तो ओढे तळी खा ा इत्यािदकाच्या जवळपास राहतात, मग भोवताली झाडी 
लहान असो की मोठी असो. ही माजंरे फार धीट आिण शूरही असतात. ती माणसावरच काय पण 
वाघावरही चाल करून जाण्यास कमी करीत नाही. बकरी कोकरे कुतर्ी यानंा ही सहज ओढून नेतात. 

 

 
 

आ॰ २४·९ धीवर माजंर. 
 

जंगली माजंर Jungle cat. 
 
तदािद माजार्र Felis chaus. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– उ र आि का, नैऋत्य आिशया, पािक तान, भारत, लंका, देश, इंडोचीन. 
 



 

अनुकर्मिणका 

भारतीय जंगलात वाघ असतात तशी माजंरे असतात. वाघात चार जाती आहेत तशा माजंरातही 
आहेत. त्यात या एका जातीला जंगली माजंर हणतात. वाघटी हणून जे माजंर सािंगतले त्याच्या एवढेच 
हेही असते. याची शपूेट त्याच्यापेक्षा आखूड असते आिण याचा रंग िनराळा असतो. याच्या अंगावर िठपके 
नसतात आिण मोठाले प ेही नसतात. डो यावर कपाळावर, मानेवर, कुशीवर, पोटावर िंकिच  पुसटसे 
प टे असतात. कानाची टोके शपेटीचे टोक, ही काळी असतात. शपेटीवर टोकाशजेारी थोडे वटेोळेही 
असतात. सरसकट रंग करडा असतो, िंकवा कर ात थोडा िपवळस िमसळलेला असतो. कानाचे कोपरे 
ताबंसू असतात. ही माजंरे गवती रानात िंकवा खुरटी झाडे असले या िनमकोर ा रानात राहतात. ती 
िदवसा ढव या लपून राहतात पण साजंसकाळी आिण रातर्ी ससे, उंदीर, पक्षी याचंा संहार करतात. 
मनु यव तीत िशरून ती क ब ावर ह ा करतात. ती धीट असतात, माणसास भीत नाहीत. 

 
कराकल Caracal. 

 
तदािद कराकल Caracal caracal. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– उ र देश, राजपुताना, कच्छ, िंसध, पजंाब, बलुिच तान पारसीक, मेसापोटेिमया, 

अरब थान. 
 
हे एक रानटी माजंर आहे. त्याचा आकार सामान्य रानमाजंराएवढाच असतो. त्याचे शपूेट आखूड 

असते. त्याच्या कानाला लाबं व बारीक शडा असतो. याचा रंग पाठीवर ताबुंस करडा आिण पोटावर पाढंरा 
असतो. कोठे कोठे पुसट िठपके असतात. हे रूक्ष रानात राहून पक्षी आिण लहान लहान ाणी याचंी िशकार 
करते. हे माजंर सहज माणसाळते. याला िशकार िशकवतात. ते त्या कलेत एका ा िचत्त्या माणे वीण 
होते. एका झेपेत ते अनेक पारवे पकडू शकते. लहानगी हरणे, ससे, करकोचे, याचंी िशकार हे सहज 
करते. 

 

 
 

आ॰ २४·१० कराकल. 
 

िंलक्स Lynx. 
 
तदािद िंलक्ष Lynx lynx. Felidae िंसहा . 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २४·११ िंलक्ष. 
 
वसित:– उ र िंसधुखोरे, लडाख, ितबेट, उ र आिशया, उ र युरोप. 
 
हे माजंर कराकलासारखे असते. याच्या कानावर ग डे असतात, याला िंकिच  आयाळ असते. 

याचे शपूेट अिधक आखूड असते. 
 

जग्वॉर Jagwar. 
 
माजार्रािद जग ारक Felis onca. Felidae िंसहा . 
 
वसित– मध्य अमेिरका, दिक्षणेत अजिटनापयत, मेिक्सकोत थोडेसे. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २४·१२ जग्वॉर. 
 
आप या िबब ा वाघापेक्षा हा थोडासा लहान वाघ असतो. तरी बळाने हा पु कळ अिधक असतो. 

दोन तीन ौढ माणसानंा हालण्यास कठीण असे जनावराचे शव हा सहज ओढतो. अशा भारी जनावराची हा 
िशकार करतो. हा लपून छपून सावजावर छापा घालतो. हा फार चपळ असतो. हा झाडावर चढतो. 
फां ावरून फां ावर उ ा मारतो. हा वानराचंा काळ आहे. हा पाण्याच्या काठाशी बसून थपडीने मासे 
उडवनू पकडतो. 

 
यमूा Puma. 

 
माजार्रािद यमूा Felis concolor. Felidae िंसहा . 
 
वसित:– दिक्षण कानडा व संयु  सं थाने (अमेिरका). 
 
एका मो ा िंह  पशूचे हे नाव आहे. हा आप याकडील लहानशा िंसिहणीएवढा असतो. 

जग्वॉरापेक्षा हा थोडासा लहान असतो. उ र अमेिरकेत याला ड गरी िंसहच हणतात. ौढपणी याचा रंग 
आप या िंसिहणीसारखा सपक िंपगा असतो. छावा असताना िंपग्या रंगात दाट काळे िठपके असतात. हा 
लहान मो ा पशूचंी िशकार करतो पण माणसाच्या वाटेस जात नाही. हा चपळ आहे. हा दहाबारा हात उंच 
उडी मारू शकतो. हा झाडावर चढून उ ा मारतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २४·१३ यमूा. 
 

ऊद. ऊदमाजंर. Civet. 
 
ऊद या नावाचे पशू गावात थोडेबहुत आढळतात पण त्याचंा आढळ माजंरापेक्षा फारच कमी. 

तथािप वनात ऊद पु कळ, आिण माजंरे कमी असतात. माजंरा माणे हे पशू उंदीर खातात आिण माणसाचें 
अ ही खातात हणून त्यानंा ऊदमाजंर असे जोड नावही िमळाले असाव.े खरे पाहता माजंरापेक्षा मंुगसाशी 
त्याचे सा य अिधक असते. रानमाजंरे केवळ मासंाहारी असतात तसे उदाचें नाही. ते बहुशः फळे खातात 
आिण थोडेसे मासं खातात. गावठी काय िंकवा रानटी काय माजंर िजतके उगर् असते िततके ऊद नसते. 
ऊद माणसाला िभते. पिरचय नस यामुळे माणूस मातर् ऊदाला िभतो. माजंरापेक्षा ऊद लाबंट आिण ठगणे 
असते. त डाची आकृती पािहली तरी उदाची लाबंट आिण माजंराची गोलसर असते. माजंराच्या त डात 
मासंाहाराच्याच सोयीचे दात असतात. उदाच्या त डात काही तसे आिण काही शाकाहाराच्या सोयीचे 
असतात. माजंराचे सुळे लाबं आिण कोचदार असतात िततके उदाचे कोचदार नसतात. माजंराला 
भरडण्याच्या उपयोगी दाढा नसतात, उदाला असतात. अथार्  खालच्या वरच्या एकमेकीशी आड या 
घासण्याजोगे नायू देखील उदाला असतात तसे माजंराला नसतात. माजंरात तशा उदातही पु कळ जाती 
आहेत. 

 
माजंर संकटात सापडले असता केस िंपजारते. िफ  असा आवाज काढते आिण कान पाडून दबनू 

बसून पजंा उगारते, िंकवा उभे राहून पाठकण्याची कमान करते. ऊद सु ा िबचकले आिण संकटात 
सापडले हणजे केस िंपजारते. असे करताक्षणीच त्याच्या त डावरचे काही एरवी लपलेले केस िदसून 
येतात हे केस पाढंरे असतात आिण भोवतालचे काळे उदी दाट िंपगे असे असतात. त्यामुळे त्याची मुदर्ा उगर् 
होते. माणूस गिहवरला हणजे त्याच्या डो यात पाणी येते. त्याच माणे ऊद माजंर िबचकले हणजे 
त्याचं्या गुदाजवळ काही िंपड असतात त्यातून भयंकर उगर्गंधी दर् य बाहेर पडते. उदावर संकट 
आणणारा ाणी या उगर्गंधाने वतःच िबचकतो आिण वगे या वाटेने िनघून जातो. उदावरचे संकट टळते. 
उदाच्या अंगचे उगर्गंधी दर् य इतर कशाने तरी िवरळ करून सुगंधी हणून वापरता येते. िशवाय त्याचा 
उपयोग औषध हणून होतो. असा उपयोग करता यावा हणून काही दिक्षणी लोक ऊद एका ा माजंरा ाणे 
पाळतात, आिण त्याचं्या अंगचे हे दर् य चार िदवसानी एकदा कानातला मळ काढावा त्या माणे काढून 
घेऊन िवकतात. 
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मध्यम ऊद Palm civet. Toddy cat. 
 
तदािद ऊद Paradoxurus hermaphroditus. Viverridae ऊदा . 
 
वसित– पािक तान, भारत, देश, इंडोचीन, मलाया. 
 
मनु यवसतीच्या जवळपासच्या रानात िकवा वसतीत सु ा चिरताथर् चालवणारे एक ऊद असते 

त्याला हे नाव िदले आहे. त्याचंी लाबंी शपूेट वजा जाता ६० cm असते. शपेटीची लाबंी िततकीच असते. 
त्याचंा रंग िठ र काळा िंकवा िंपगट काळा असतो. ते रातर्ी संचार करते. िदवसा कोठे तरी लपून राहते. 
रानात झाडावर लपते. गावात झाडावर लपते, िंकवा घरात या मा यावर िंकवा दुसऱ्या कस या तरी 
अंधाऱ्या जागी लपते. रातर्ी त्याचंा धुडगूस चालतो त्यामुळे सामानाची साडंलवडं नासधूस फार होते. 
शतेातील िपकाला याचा उपदर्व होतो. हे सहज माणसाळते. 

 

 
 

आ॰ २४·१४ मध्यम ऊद. 
 

मोठे ऊद Large Indian civet. 
 
तदािद महोद Viverra zibetha Viverridae ऊदा . 
 

 
 

आ॰ २४·१५ मोठे ऊद. 
 
वसित – नेपाळ, िसकीम, भतूान, उ र बगंाल, आसाम, देश, दिक्षण चीन, सयाम, मलाया. 
 
हे ऊद मध्यम उदापेक्षा मोठे असते. याचं्या पाठकण्यावर का या कुळकुळीत केसाची एक उंच रेषा 

असते. याचें गंध िपण्ड फार मोठाले असतात. 
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छोटे ऊद Small Indian civet. 
 
तदािद लघूद. Viverricula indica. Viverridae. ऊदा . 
 
वसित– िहमालयाच्या पायथ्यापासून दिक्षणेस पाक व भारत. 
 

 
 

आ॰ २४·१६ छोटे ऊद. 
 
हे ऊद मध्यमापेक्षा छोटे असते. याचा रंग िंपगा असून त्यात मोठाले िठपके आिण प े  असतात. 

याची वसित रानात आिण गावातही असते. क तुरी दर् याकरता याला काही लोक पाळतात. 
 

मंुगूस Mungoose. 
 
या नावाचे पशू मनु यव तीत आिण वनातही आढळतात. ते माजंरापेक्षा लाबंट पण ठगणे असतात. 

मंुगसाचे कान अधर्वतुर्ळ आकृतीचे असून त्या भोवतीच्या केसापेक्षा अमळ आखूड असतात. मंुगसाचा 
त डावळा लाबंट आिण ऊदमाजंराच्यापेक्षा िंचचोळा असतो त्याच्या अंगावर भरड केस असतात ते नेहमी 
अधर्वट िपसकारलेले असतात मंुगसाचा आहार उंदीर घुशी िकडे हा असून िशवाय त्यास शाकाहाराचीही 
जोड असते. परंतु त्याला मासंाहारच िवशषे आवडतो. मंुगूस उंदराची िशकार मो ा आवशेाने करते. ते 
बीळ उकरून िबळात घुसून उंदराचा पाठलाग करते. ते सापावरही तुटून पडण्यास कचरत नाही. त्याला 
सापाचे श  माहीत असते ते सापाशी मो ा कौश याने लढते. नागाला त्याने मार याची कैक उदाहरणे 
आहेत. नागाच्या दंशाने मंुगूस मे याचे उदाहरण आहे पण ते एकादेच. मंुगूस दुपारी िवसावा घेते. रानात 
मंुगसे िबळे करून राहतात. रानटी मंुगसे सशाची आिण कोकराची देखील िशकार करतात. गावाच्या 
जवळपास राहणारी मंुगसे क ब ावंर ह ा करून िबचाऱ्याचंा नरडीचा घोट घेतात, मग भकू असो की 
नसो! फार करून मंुगूस कोणी पाळीत नाही पण पाळले असता ते इमानाने वागते असा अनुभव आहे. 
मंुगसाच्या जाती अशा:– 

 
सामान्य मंुगूस Common mungoose. 

 
तदािद नकुल Herpestes edwardsii. Herpestidae नकुला . 
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वसित:– पािक तान व भारत, िहमालयाच्या पायथ्यापासून दिक्षणेत, लंका, पि मेस पारसीक व 
मेसापोटेिमयापयत. 

 
गावात मंुगसे आढळतात तसलीच बाहेर रानातही आढळतात. त्याचं्या मुख्यागंाची लाबंी सुमारे 

हातभर असते आिण िततकीच त्याचं्या शपेटीचीही असते. याच आकाराची पण ताबं ा रंगाची एक जंगली 
जात आहे. 

 

 
 

आ॰ २४·१७ सामान्य मंुगूस. 
 

लहान मंुगूस Small Indian mungoose. 
 
नकुलािद लघुकाय Herpestes javanicus. Herpestidae नकुला . 
 
वसित:– का मीर ते बगंाल, तेथून पूवस मलायापयत आिण पि मेस मेसापोटेिमयापयत. 
 
या मंुगसाची लाबंी सामान्य मंुगसाच्या साधारणपणे अधीर् असते. त्याचे शपूेट इतर अंगापेक्षा आखूड 

असते. त्याचा रंग िंपगा असतो. 
 

प ेवाला मंुगूस Stripe-necked mungoose. 
 
नकुलािद प गर्ीव Herpestes vitticollis. Herpestidae नकुला . 
 
वसित:– पि म घाटात कनार्टकापासून दिक्षणेस, लंका. 
 
हे मंुगूस सामान्य मंुगसापेक्षा अंगाने मोठे असते पण त्याचे शपूेट आखूड असते. याचा रंग िंपगा 

असतो. शपेटाचा शडा संपूणर् काळा असतो. याच्या मानेवर कानामागे खा ापयत एक काळा प ा असतो. 
 

िंपगल मंुगूस Brown mungoose. 
 
नकुलािद िंपगल Herpestes fuscus. Herpestidae नकुला . 
 
वसित:– दिक्षण भारतात ९०० ते १८०० मीटर उंचीमध्ये. 
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हे मंुगूस प ेरी मंुगसासारखेच आकार-आकृतीने असते. त्याच्या मानेवर प ा नसतो, आिण रंगात 
काळसरपणा नसतो. 

 
पाणथळी मंुगूस Crab-eating mungoose. 

 
नकुलािद ेतप  Herpestes urva. Herpestidae नकुला . 
 
वसित:– नेपाळपासून पूवचा भारत, देश, चीन आिण उ र मलाया. 
 
हे मंुगूस सामान्य मंुगसाएवढे िंकवा जरा मोठे असते. याच्या त डाच्या कोपऱ्यापासून मागे मानेवर 

दोन पाढंरे प े  असतात. हे पाण्याच्या आसपास राहून खेकडे खाते. संगी पाण्यात पोहते. 
 

तरस. तृक्ष Hyena. 
 
तदािद तृक्ष Hyena hyena. Hyanidae तृक्षा . 
 
वसित:– भारत, पािक तान, नैऋत्य आिशया, उ र आि का. 
 
हा एक िंह  पशु आहे. हा अंशतः माजंरासारखा आिण अंशतः कुत्र्यासारखाही असतो. तरसाचे 

डोके गोलसर, जबडे िवशाल जाडजूड पण नाक अमळ लाबंोडे असते. त्याचे कान तरतरीत असतात. 
त्याचे पाय लाबंट असतात पण पुढले बळकट आिण ताठ राहण्याजोगे तर मागले दुबळे आिण मधे वाकलेले 
एकमेकाशी ठोकरणारे असतात. त्याचे शपूेट झुपकेदार आिण खालच्या कलाने ितरके राहणारे असते. 
त्याला थोडेसे आयाळ असते. त्याच्या पाठकण्यावरचे केस िवशषे लाबंट, उभारलेले आिण काळसर 
असतात. त्याचा एकंदर रंग िंपगा असून त्यात काळे प े  असतात तरस िवरळ झुडपाळ िंकवा गवताळ 
रानात राहतात. मेले या िंकवा दुसऱ्यानी मारले या जनावराचे मासं खाऊन त्याचा चिरताथर् चालतो. तरस 
कधी कधी लहानसहान पशुप याचंी िशकार करतो, पण दुसऱ्याने केलेली िशकार त्यापासून िहरावनू 
घेण्यात तो िवशषे कौश य कट करतो तरसाने वाघाला हुसकावनू िद याची उदाहरणे घडली आहेत. 
पु कळ वळेा तरस गावठी कुतर्ी मारून खाते, परंतु रानकुतर्ी जुटीने असतात त्याचं्या पुढे तरसालाच हार 
खावी लागते. हा पशु माणसाच्या वाटेस सहसा जात नाही. 
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आ॰ २४·१८ तरस. 
 

मोठे िंह  पशू. 
 
माजंर आिण कुतर्ा हे िंह  पशूचें दोन नमुने आहेत. दोनही गावठी पशू आहेत. तसेच ते रानटीही 

आहेत. रानात वाघ िंसह हे मोठाले िंह  पशू आहेत. आप याकडे कुत्र्याला गर्ामिंसह हणतात, पण इंगर्ज 
लोक िंसह वाघ या दोघानंाही मोठी माजंरे हणतात. कुतेर् व माजंर यापैकी माजंराशी िंसहवाघाचें अिधक 
सा य आहे. माजंरीला वाघाची मावशी हणतात. त्यात वाघाचे माजंराशी सा य सािंगत यासारखेच आहे. 
कुतेर् आिण माजंर दोघेही िंह  खरे पण त्याचं्या शरीराच्या घटनेत आिण वतर्नात महत्त्वाचे भेद आहेत. 
कुत्र्याचे त ड लाबंट असते, माजंराचे गोलसर असते. कुत्र्याची नखे माजंराच्या इतकी टोकदार नसतात. 
कुत्र्याला आपली नखे जरी थोडीशी मागे घेता येत असली तरी ती त्याला माजंराच्यासारखी पुरती झाकता 
येत नाहीत. या गो ी ध्यानात घेता वाघाचे तर आहेच पण िंसहाचे सु ा कुत्र्यापेक्षा माजराशी सा य अिधक 
आहे. लपत छपत जाऊन सावज पकडणे हा माजंराचा वभाव आहे. तसाच तो वाघिंसहाचंा देखील आहे. 
छापा घालणे हा माजंराचा वभाव आिण धावण्यात दमवनू पकडणे हा कुत्र्याचा वभाव आहे. कुतेर् केवळ 
त डाने सावज पकडते. माजंर त डाने पकड घेत असताच पजंाच्या उपयोग करते. िंसह वाघ धावती 
िशकार करीत नाहीत असे नाही, पण त्याचंा यत्न होता होईतो धावणे वाचिवण्याकडे असतो. िच ा मातर् 
धावती िशकारच िवशषे करतो. तरी तो माजंरप तीने पंजाचा उपयोग करतोच. 

 
िंसह वाघ आपली नखे सावजाच्या ं अंगात चागंली रोचून ठेवतात. यािशवाय अगोदर सावजाला 

पजंाने चागंला तडाखाही देतात. िंसहवाघाचें सुळे दात िवशषे लाबं आिण टोकदार असतात तेही 
सावजाच्या अंगात त्यानंा चागंले रोचता येतात. या िंह ाचें दात आजूबाजूला एकावर एक घासण्याची 
योजना नसते पण वरचे खालचे एकमेकाशी ग  आवळून बसण्याची योजना असते. जबडे आवळणारे नाय ू
फार मोठाले आिण फार बळकट असतात. या िंह ाचं्या दाढा अ  भरडण्याच्या सोयीच्या नसतात तर 
कातरण्याच्या सोयीच्या असतात. यािशवाय या पशूचं्या िजभेला का ासारखे कोचदार अवयव असतात. 
त्याचं्या योगाने तरस हाडास िचकटलेले मासं कंुच याने खरडावे तसे खरडून घेतात. या पशूचंी दृ ी 
चागंली ती ण असते. त्यानंा ती एकागर् करता येते. त्याचें वास घेण्याचे इंिदर्यही िवशषे ती ण असते. ते 
वकीयाचंा तसाच परकीयाचंा–भ य ाण्याचंा–वास दुरूनसु ा ओळखू शकतात. 

 
वगीर्करण 

 
कशावतं आिण मेरुवतं असा जो पिरसंघ ािणकोटीत गणला आहे त्यात या मासंाहारी (कर् याद) 

नामक ेणीत तुत ाण्याचंा समावशे होतो. िंसह, सवर् वाघ, माजंरे, जग्वॉर व यमूा, याचें एकच कुल 
आहे. याला िंसहा  कुल हटले आहे, कारण यात िंसह अगर्गण्य आहे. ऊदाचे कुल दुसरे आिण मंुगसाचे 
ितसरे सािंगतले आहे. िंसहा कुलात िंसह, पट् ा व िबब ा वाघ या जाती एकाच गोतर्ात मोडतात. 
कराकल आिण िंलक्ष या जातीही एकाच गोतर्ात आहेत. जंगली माजंर जग्वॉर व यमूा याचें गोतर् एकच 
सािंगतले आहे. इतर सवर् िंसहा ाचंी गोतेर् िभ  आहेत. सवर् ऊदाचंी गोतेर् िभ  आहेत, पण सवर् नकुलाचें 
गोतर् एकच आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका 

तरस या पशूचे वतंतर् कुल गणाव े लागते, कारण त्याचे सा य एकापक्षी या कुलाकडे तर 
दुसऱ्यापक्षी कुत्र्याशीही आहे. 
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करण २५ 
 

लाडंगा अ वल वाघूळ इत्यादी 
 

मध्यम िंह . 
 
वाघिंसहाइतके मोठे नाहीत आिण माजंराइतके लहान नाहीत असे िंह  पशू आहेत ते मध्यम िंह  

होत. त्यात कुतर्ा को हा लाडंगा याचंा समावशे होतो. मो ा िंह ाचं्या तुलनेने पाहता याचें जबडे लाबंट 
असतात. त्यात दाताचंी संख्या अिधक असते. मो ा िंह ानंा अवघे ३० दात असतात तर या मध्यम 
िंह ानंा ४२ असतात. पुढील दात बारीक असतात ते कातडे सोलण्याच्या उपयोगी असतात; वळणात सुळे 
असतात ते रोचण्याच्या उपयोगी असतात. बाजूच्या दाढा असतात त्या कातरण्याच्या आिण तोडण्याच्या 
सोयीच्या असतात. त्यािशवाय त्या भरडण्याच्याही सोयीच्या असतात. हे पशू थोडाबहुत शाकाहारही 
करतात. याचं्या पजंाला नखरे असतात ती बोथट असतात. ती त्यानंा पुरतेपणी आत ओढून घेता येत 
नाहीत, की रोचून ठेवता येत नाहीत. हणूनच त्यानंा झाडावरही चढता येत नाही, िंकवा सावज पजंाने 
पकडता येत नाही. िशकार करताना ते लपून छपून सावजाच्या नजीक जातात पण शवेटी त्याला मदैानात 
गाठून धावण्यात दमवतात आिण त डाने पकडतात. पंजाचा उपयोग सावज दाबनू धरण्याकडे मातर् होतो. 
हे पशू पोहू शकतात पण ते िशकारीकरता पाण्यात जात नाहीत. 

 
लाडंगा. वृक Wolf. 

 
ानािद वृक Canis lupus. Conidae ाना . 

 
वसित:– भारत, पािक तान, ितबेट, नैऋत्य, मध्य व उ र आिशया, युरोप, उ र अमेिरका. 
 
मध्यम िंह  पशूमध्ये कूर्र व दाडंगा अशी याची िसि  आहे. याची उंची दीड हात आिण मुखवटा व 

कणा याचंी लाबंी सवा दोन हात आिण शपूेट दीड वीत लाबं असते. याचा रंग काळसर िंपगा िंकवा मधला 
कसलातरी असतो. तुरळक काळसर प ेही असतात. कुत्र्या-को ापेक्षा याचे डोके मोठे आिण जबडेही 
मोठेच असतात तरीसु ा तरसाच्या तुलनेने लहान असतात. याचे कान कोचदार उंचट असतात आिण 
शपूेट झुपकेदार असते. याची वसित िवरळ जंगलात आिण ओसाड रानात असते. हे ड गरकपाऱ्यात िंकवा 
िबळात राहतात. िबळ आयते िमळाले तर वापरतात, नाहीतर वतः उकरतात. हरणे शे या म ा आिण 
वळेी िमळेल तो पशू लाडंगे मारून खातात. इतर देशात लाडंग्याचें कळप असतात ते जुटीने िशकार करून 
ताबडतोब खाऊन टाकतात. कळपातला एखादा मारला गेला तर त्याच्याही शवाची वाट ते िशकार 
केले या पशू माणेच लावतात. भारत पािक तानात लाडंग्याचें कळप आढळत नाहीत. येथे नरमादी 
जोडीने राहतात आिण िपलाचे संगोपन करतात. लाडंगा ौढ होण्यास तीन वष लागतात. िपलू माणसाळू 
शकते. तरी त्याला कोणी सकर् स िशकव याचे पाहण्यात नाही. लाडंग्याने माणसावर ह ा के याची 
उदाहरणे घडली आहेत. 
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आ॰ २५·१ लाडंगा. 
 

खोकड. िसयाल. शृगाल. Jacal. 
 
ानािद शृगाल Canis aureus. Canidae ाना . 

 
वसित:– पािक तान, भारत, लंका, देश, सयाम, आग्नेय युरोप, नैऋत्य आिशया. 
 
शृगाल जंबकू आिण कर्ो ु अशा तीन पशूचं्या जाती आहेत. शृगालाचा पाठकणा व मुखवटा याची 

लाबंी दीड पावणेदोन हात असते आिण शपेटीची लाबंी त्याच्या अध्यार्पेक्षा कमी असते. याचा रंग तपिकरी 
काळसर िंपगा असा असतो. शपेटीचे टोक काळे असते. हे आप याला राहण्याकिरता िबळे तयार करतात 
िंकवा आयत्या िबळात राहतात. िबळात एक िनजण्याजोगी कोठी असते आिण येण्याजाण्याला अनेक वाटा 
असतात. खोकडे बहुधा भर िदवसा लपून राहतात आिण इतर वेळी बहुधा रातर्ी भ य शोधतात. मरून 
पडलेले भ य त्यानंा चालते. लहान सहान िशकार करण्याचे शौयर् त्याचं्यात असते पण मो ा सावजाच्या 
वाटेस ते जात नाहीत. मो ा िंह ाने मारले या िशकारीतले उ े ते खातात िंकवा चोरून नेतात. 
किंलगडे, काक ा, बोरे, असली फळे त्यानंा आवडतात व िमळतातही. 

 

 
 

आ॰ २५·२ खोकड. 
 

जंबकू. िहमालयीन को हा. Red fox. 
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तदािद जंबकू Vulpes vulpes. Canidae ाना . 
 
वसित– िहमालयावर पूवस िसिकमपयत; वाय य पािक तान, उ रेस पिरधुर्व देशापयत. 
 

 
 

आ॰ २५·३ जंबकू. 
 
जंबकू खोकडाएवढाच असून याची शपूेट मातर् त्याचेपेक्षा आखूड असते. याचा रंग ताबंसू िपवळा 

िंकवा पाढंरा िंकवा काळादेखील असतो. शपेटीचा शडा पाढंरा असतो. वभावाने हे पशू खोकडासारखेच 
असतात. 

 
को हा. कर्ो  ुCommon fox. 

 
जंबकूािद कर्ो ु Vulpes bengalensis. Canidae ाना . 
 
वसित– िहमालयाच्या पायथ्यापासून दिक्षणेस भारत व पािक तान. 
 
मध्यम िंह ामध्ये लबाड हणून हा पशू िवशषे िस  आहे. खोकड व जंबकू यापेक्षा हा आकाराने 

लहान असतो. याची शपूेट इतर अंगाच्या अध्यार्पेक्षा िंकिच  अिधक लाबं असते. याचा रंग सामान्यतः 
करडा असतो. डोके, मान, कान, याचंा रंग एकच असतो. याची राहणी खोकडासारखीच असते, तथािप हा 
त्यापेक्षा अिधक लबाड आिण स गा ा आहे. माशा अिनवार झा या हणजे एक काठी त डात धरून 
को होबा नदीत िशरतात, हळू हळू सग या माशा काठीवर जमतात. तसे झाले हणजे को होबा ती सोडून 
एक डुबी घेतात आिण काठाशी येऊन वर िनघून सू बा या करतात. अशी युि  चंबकू िंकवा खोकड करीत 
नाही. 

 
सोन-रान कुतर्ा Wild dog. 

 
तदािद ानक Cuon alpinus. Canidae ाना . 
 
वसित– भारत, पािक तान, मध्य व पूवर् आिशया अलताई व माचूंिरयापासून दिक्षणेस मलायापयत. 
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मध्यम िंह  हणून जे पशू गणले आहेत त्यातला हा आकाराने मध्यम आहे. लाडंग्यापेक्षा लहान 

आिण खोकडापेक्षा मोठा. याचा रंग सोनेरी असतो त्यात िपव या व ताबं ाचं्या छटा कमी अिधक 
असतात. याचे कान िवशषे टोकदार नसतात जरा वाटोळसर असतात. वाचंी वसित दाट जंगलात असते. 
नर मादी व त्याचंी िपले असे एक कुटंुब, अनेक कुटंुबे िमळून एक कळप, अशी यव था असते. कळपातले 
सवर् कुतेर् जुटीने िशकार करतात. बहुधा त्याचंी संकर्ातं हिरणावंर असते. पण ते संग पड यास गवा िंकवा 
रेडा अशा पशूची देखील िशकार करतात. इतकेच न हे तर वाघाने अशी िशकार केली अस यास त्याच्याशी 
लढून त्याला िपटाळून लावनू िंकवा मारून ती ह तगत करतात. 

 

 
 

आ॰ २५·४ सोन. रानकुतर्ी. 
 
पाळीव कुतेर् कुटंुबे करीत नाहीत. पण ते अत्यंत वािमिन  असतात. त्याचं्यात अनेक गुणाचं्या 

अनेक पोटजाती िनमार्ण झा या आहेत. रानटी कुत्र्याचं्या खालच्या जब ात सहा दाढा असतात; लाडंगा 
को हा पाळीव कुतर्ा याचं्यात त्या सात असतात. रानकुत्र्याचे शपूेट झुपकेदार असते. 

 
िंडगो Dingo. 

 
तदािद ान Canis dingo. Canidae ाना . 
 
आ टर्ेिलयातील रानटी कुत्र्याला हे नाव िदले गेले आहे. वासी लोकानंी आिशयातून त्या देशात 

नेले या कुत्र्यापासून ते झाले असावेत असा तकर्  आहे. हा लाडंग्यासारखा कूर्र असतो. पाळीव 
शे याम ाना याचा उपदर्व होतो. 
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आ॰ २५·५ िंडगो. 
 

अ वल Bear. 
 
हा एक केसाळ पशू आहे. मोठे गोलसर डोके, वाटोळसर कान, बारीक डोळे, आखूड पाय आिण 

भोवतालच्या केसात लपून जाण्याइतकी आखूड शपूेट ही याची मुख लक्षणे आहेत. याला लाबं नखे 
असतात. ती त्याला मागे घेता येत नाहीत. अ वलाची दृि  िवशषे ती ण तर नसतेच पण साधारण ती ण 
देखील नसते. माणूस दहा पंधरा हातावर आ याखेरीज त्याला तो कळून येत नाही. िंह  पशू सहसा याच्या 
वाटेस जात नाहीत, हणून हा िनभर्यपणे वावरत असतो. माणूस जवळ पािह याने अ वल िबचकतो. 
अ वल वतः िंह  आहे पण ते सहसा मोठी िशकार करीत नाही. उंदीर घुशी असले क्षदुर् पशू, मासे आिण 
कीटक एवढीच त्याच्या मासंाहाराची कक्षा आहे. हणून िंह ाशंी त्याची पधार् संभवत नाही. झगडा झालाच 
तर अ वल जोरात थ पड लगावते आिण चावते. कुत्र्या माणे अ वलाला ४२ दात असतात. पण त्याचंी 
घडण पु कळ िनराळी असते. कुत्र्याचे दात मासंाहाराच्या सोयीचे असतात. अ वलाचे दात शाखाहाराच्या 
सोयीचे असतात. झाडपाला, का ा, फळे, मुळे, गवत यावरच त्याचा बहुतेक उदरिनवार्ह होतो. अ वले 
कधी कधी झाडावर चढून मधाची पोवळी पाडतात, त्यातील मध िपतात आिण अंडी अ या खातात. 
केसाळपणामुळे त्यानंा माशा चाव ूशकत नाहीत. वाळवीच्या वारुळास त ड लावनू अ वल वारुळात या 
वाळ या शोषनू खाते. पजंानंी माती उकरून िंकवा झाडाची साल उकरून िकडे वचूेन खाते, िंकवा मु या 
तोडून खाते. अ वले ड गर-कपारीत िंकवा वतः केले या िबळात राहतात. उ ण देशीय अ वलानंा पाणी 
फार लागते, ती पाण्यात डंुबतातही. धुळीत िंकवा िहमात अ वलाची पावले उमटतात ती पु कळ अंशी 
माणसाच्या सारखी िदसतात. साधारण माणसाला ती माणसाचीच वाटतात. अ वलाला ौढ होण्यास ३ वष 
लागतात. अ वलाचे आयु य ४०।५० वष असते. वाससमयी िपले आईच्या पाठीवर बसतात. 

 
उ रधुर्व देश हे अ वलाचें आगर आहे. तेथे पाढंरी अ वले राहतात. तेथून दिक्षणेला िहम देशात 

िंपगल अ वले राहतात. आणखी दिक्षणेस काळी अ वले राहतात. िवषुवाच्या दिक्षणेस केवळ एकच 
अ वलजात आहे. ती अ वले थोडकीशीच आहेत. ती दिक्षण अमेिरकेत पेरूि हयन ॲडीजमध्ये आहेत. ती 
आकाराने सवार्ंहून लहान आहेत. िंपगल अ वले त्याच्या दु पट ित पट आकाराची एका ा म त रे ाच्या 
वजनाची असतात. 

 
धुर्वीय अ वल Polar bear. 



 

अनुकर्मिणका 

 
ऋक्षािद ऋक्षक Ursus maritimus. Ursidae ऋक्षा . 
 
वसित:– पिरधुर्व देश. 
 
उ रधुर्वाजवळ राहणारे हे पशू अ वलापैकी दुसऱ्या तीचे िध पाड असतात. हे एका ा हशीएवढे 

अगडबंब असतात. याचंा रंग पाढंरा असतो. हे िहमावरून चालतात. याचं्या पावलाच्या तळ यानंा केस 
असतात. त्यामुळे त्यानंा िहमावर चागंली पकड घेता येते. िहवा यात हे सील िंकवा वाल्रस या ाण्याचंी 
िशकार करतात. मासे पकडणे हा याचा साधासीधा उ ोग आहे. उन्हा यात हे पाने फळे कंदमुळे याचंा 
आहार करतात. िहवा यात एका ा कपारीत हे िहमिनदर्ा घेतात. याच काळात मा ा िवतात. िहवाळा 
संप यावर अ वले िंहडू लागतात. ते हा चारा थोडा असतो. त्याचंी अंगे ते हा झडतात. मग अ  िवपुल 
िमळू लागले हणजे ती ल  होतात, तोवर पुनः िहवाळा येतो. ती झोपतात! 

 

 
 

आ॰ २५·६ पाढंरे अ वल. 
 

िंपगल अ वल Brown bear. 
 
तदािद ऋक्ष Ursus arctos. Ursidae ऋक्षा . 
 
वसित:– युरोप, आिशया, उ र अमेिरका. सवर्तर् उ॰ ३०°–३५° अक्षाशंात. 
 

 
 

आ॰ २५·७ िंपगल अ वल. 



 

अनुकर्मिणका 

 
िहमालयाच्या िशखरावर राहणारे अ वल रंगाने िंपगे परंतु वभावाने पु कळसे पाढंऱ्यासारखे 

असते. आकाराने ते त्याहूनही मोठे असू शकते. याची उपजीिवका शे या म ा हरणे याचं्यावर चालते, 
तशीच ती फळामुळावरही चालते. हे अ वल सहसा झाडावर चढत नाही. 

 
काळे अ वल Black bear. 

 
तदािद भालुक Selenarctos thibetanus. Ursidae ऋक्षा . 
 
वसित:– बलुिच तान, िहमालय, देश, मलाया, चीन, जपान. 
 
हे अ वल िंपगल अ वलाच्या तृतीयाशं आकाराचे असते. याची उंची माणसाच्या कमरेइतकी 

असते. याचे केस चापून राहतात. याचे पजें आिण नखरे काळी असून त ड थोडे उजळ असते. याच्या 
मानेभोवती खालच्या बाजूला रंुद पाढंरा रोमन पाच आक ासारखा प ा असतो. हे सहसा पशूचंी िशकार 
करीत नाही. हे झाडावर चढण्यात पटाईत असते. याला मधाची पोवळी पाडण्याचा नाद फार असतो. मध 
फळे िकडे याजवर याची नजर फार असते. याला िशकवण िदली असता चागंली कामे करता येतात. 

 

 
 

आ॰ २५·८ काळे अ वल. 
 
हे अ वल िहमालयावर त्यक्ष िहमात जात नाही िहमरेषेजवळ असते. िहमरेषा उतरते चढते 

तसतसे ते उतार चढ करते. 
 

िझपरे अ वल Sloth bear. 
 
तदािद भ ूक Melursus ursinus. Ursidae ऋक्षा . 
 
वसित– भारत, पािक तान, लंका. 
 



 

अनुकर्मिणका 

हे अ वल का या अ वलाएवढेच असते. यात या पु कळाचं्या छातीवर रोमन पाचासारखा पाढंरा 
प ा असतो. याचे केस चापून बसत नाहीत, अधर्वट िंपजारलेले राहतात. याची नखरे पाढंरी असतात, 
आिण त डाचा रंगही करडा िंकवा िपवळसर असतो. हे फार करून पशूचंी िशकार करीत नाही. मध, िकडे, 
झाडपाला, फळे, कंदमुळे याजवर उदरिनवार्ह करते. याला झाडावर चढता येते. हे शतेीभातीला उपदर्व 
करते. हे दाट झाडी असले या रानात राहते. 

 

 
 

आ॰ २५·९ िझपरे अ वल. 
 
अ वली माजंर. छोटा पंडा Cat bear. 

 
तदािद पडं Ailurus fulgens. Alliluridae पडंा . 
 
वसित – नेपाळिसकीम तेथून पूवस िहमालय, उ र देश, दिक्षण चीन. 

 

 
 

आ॰ २५·१० छोटा पडंा. 
 
हा मोठा मजेदार पशू आहे हा काहीसा माजंरासारखा िदसतो. आकृित तशी िदसते पण आकार 

मोठा असतो. केस िंपगल अ वलाच्या सारखे असतात. शपूेट भली मोठी जाड असते. ओठ पाडुंरके 
असतात आिण गालावरही दोन पाढंरे प े  असतात. याचा आहार फळे पाला कीड असा असतो. पु कळ वळे 
हा झाडावर काढतो; झाडावरच िदवसा झोपतो. रातर्ी भ य शोधतो. हा सहज माणसाळतो. 

 
मोठा पंडा Giant panda. 

 
तदािद महापंड Ailuropoda melanoleuca. Ailuropodidae महापडंा . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित – देशालगतचा चीन देश. 
 

 
 

आ॰ २५·११ मोठा पडंा. 
 
हे पशू अ वलासारखे िदसतात. हे बाबंवूनात राहतात याचे शपूेट मातर् अ वलापेक्षा लाबं पण 

छो ा पं ाच्या मानाने पु कळच आखूड असते. याचा रंग बहुशः पाढंरा असतो पण कान, पाय आिण 
खां ावरून पुढच्या पायापयत रंुद प ा काळा असतो. हा िदवसा झोप घेतो आिण रातर्ी फळे मुळे बाबंचेू 
अंकुर इत्यािद शाकाहार आिण जम यास उंदीर मासे असा मासंाहार देखील करतो. भ य पकडण्याकरता 
हा पुढ या पजं्याचा उपयोग करतो. 
 
छोटे िंह . 

 
वाघ िंसह इत्यािद मोठे िंह  पशू आिण को ासारखे मध्यम िंह  पशू याखेरीज वनात काही िंह  

पशू आहेत. त्याचें आकार गावठी माजंरापेक्षा जरा कमी अिधक असतात, पण त्याचंा िंह पणा मातर् 
वाघािंसहाच्या सारखा िंकवा काकणभर जा तच असतो. केवळ आकारावरून त्यानंा छोटे िंह  हटले 
आहे. 

 
वीझेल Weasel. 

 
िंमकािद वीझेल Mustela sibirica. Mustelidae िंमका . 
 
वसित – िहमालय १५०० ते ४८०० मीटर उंचीपयत. मध्य व पूवर् आिशया, जावा. 
 
हा एक िंह  पशू आहे. याची लाबंी सरासरी वीतभर असते. याखेरीज त्याच्या िंनमी शपूेटही असते. 

पाय मंुगसासारखे ठेगणेसे असतात. शरीराच्या सीमारेषा सफाईदार असतात. कोठे खाचाखोचा नसतात. 
केस चापून बसणारे असतात. त्याचंा रंग अंशतः पाढंरा आिण ताबंडा काळा असा असतो. हे पशू िबळात 



 

अनुकर्मिणका 

िशरून आतील ाण्याला मारतात. मदैानातही वीझेल वतःच्या दु पट ित पट आकाराच्या पशूनंा झडप 
घालून चावनू ठार करतात. कूर्रपणात त्याची सवार्ंवर ताण असते. 

 

 
 

आ॰ २५·१२ वीझेल. 
 

एरमाईन Ermine. 
 

िंमकािद एरमाईन Mustela erminea. Mustelidae िंमका . 
 
वसित – िचतर्ल, हझारा, का मीर. 
 
हा एक वीझेलाचा भाऊबदं आहे. याचे अंग तसेच खाचाखोचािवरिहत असते. याचा रंग पाठीकडे 

उदी व पोटाकडे पाढंरा असतो. पजें सबंध पाढंरे असतात; आिण शपेटीचे टोक काळे असते. हा उंदीर घुशी 
इत्यािदकाचं्या िबळात िशरून त्याचंा फडशा पाडतो. िहवा यात शपेटीच्या टोकाखेरीज सवर् अंगाचा रंग 
पाढंरा होऊन जातो. त्यामुळे त्याला िहमात लपणे सोपे जाते. हे आप यापेक्षा मो ा पशूना देखील 
मारतात. 

 

 
 

आ॰ २५·१३ एरमाईन. 
 

माटन Beech or stone marten. 
 
तदािद माटन Martes forina. Mustelidae िंमका . 
 
वसित – भारतात का मीरापासून िसकीमापयत िहमालय, दिक्षण युरोप. अरब थान सोडून पि म 

व नैऋत्य आिशया. 



 

अनुकर्मिणका 

 
याची लाबंी एका हातापेक्षाही जरा कमी असून त्याच्या सुमारे अध्यार् लाबंीची झुपकेदार शपूेट 

असते. हा वीझेलापेक्षा उंचट असून याचे त डही अिधक लाबंट असते. हा भमूीपेक्षा झाडावर अिधक 
वावरतो. तेथेच तो पक्षी व खारी अशा ाण्याचंी िशकार करतो. यािशवाय तो मध फुले फळे याचंाही आहार 
करतो. जवळपास मनु यव ती असेल तेथे तो तेथील क ब ावर ह ा चढवतो. 

 

 
 

आ॰ २५·१४ माटन. 
 

िचतर्ोल Himalayan yellow-thaoated marten. 
 
तदािद िचतर्ोल Charronia flavigula. Mustelidae िंमका . 
 
वसित – िहमालय, आसाम टेक ा धरून. देश, चीन, मलाया. 
 
हा पशू माटनापेक्षा थोडा मोठा असतो. याचा ग याचा भाग िपवळा असतो इतर िठकाणचा रंग 

िंपगट करडा काळा असला काहीतरी असतो. ऋतुपरत्व े रंगात बदल होतात. झाडी आहे तेथे तेथे याची 
वसित असते. झाडावर सापडेल त्या ाण्याचा ते बळी घेतात, प याचंी अंडी खातात, िपले खातात. भईुवर 
उतरून ते उंदीर व तत्सम ाणी याचंा समाचार घेतात. सावरी फुलतात ते हा त्याचं्या फुलातला मध हे 
लुटतात. हे सहसा मनु यव तीत िशरत नाहीत. हे माणसाळू शकतात. 

 

 
 

आ॰ २५·१५ िचतर्ोल. 
 

रातेल, बोलिंरच Ratel or Honey badger. 
 
तदािद रातेल Melivora capensis. Mustelidae िंमका . 
 



 

अनुकर्मिणका 

वसित:– िहमालयाच्या पायथ्यापासून केप कामोरीनपयत; नैऋत्य आिशया आिण आि का. 
 
हा छोटा िंह  पशू काहीसा अ वलासारखा िदसतो, परंतु आकाराने एका ा खोकडाएवढा असतो, 

हणून याला बोलिंरच = बालऋक्ष असे नाव िमळालेले िदसते. याची शपूेट आखूड असते. याचे पजें रंुद 
असून नखरे लाबं लाबं असतात. त्यानंी तो माती भराभर उकरून िबळे करू शकतो. पुरलेली शव ेतो 
उकरून खातो. यावरून त्याला तशा अथार्ची नावे काही भारतीय भाषात रूढ आहेत. पाण्याकरता तो 
वाळूत ख े करतो. वळेी झाडाच्या मु या खाण्याकरताही माती उकरतो. त्याचा रंग िविचतर् असतो. खालचे 
अंग काळे, कुशीसु ा अध्यार् का या आिण त्याच्यावरचे अंग पाढंरे असते. के हा के हा हा फळे खातो आिण 
पोवळी पाडून मध िपतो. 

 
 

 
 

आ॰ २५·१६ रातेल. 
 

कंक Skunk. 
 
तदािद कंक Mephitis mephitis. Mustelidae िंमका . 
 
वसित:–उ र अमेिरका. 
 
हा सामान्य माजंरापेक्षा जरा मोठा पशू आहे. िजकडे ितकडे नासधूस करण्याची याला खोड असते. 

याची लोकर उ म हणून िस  आहे. याचा रंग काळा असून पाठकण्या शजेारी दोन पाढंरे प े  असतात. 
याची शपूेट झुपकेदार असते. शपेटीखाली दोन िंपड असतात. हा िबचकला हणजे त्यातून घाणेर ा 
दर् याची िपचकारी उडते. ही िपचकारी ७, ८ हातापयत दूर जाते. ितच्यातून पसरणाऱ्या घाणीमुळे 
जवळपास कोणी ाणी राहणे अशक्य होऊन ते पळ काढतात. 

 
कंकाचे खा  कीटक, उंदीर आिण फळे हे असते. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २५·१७ कंक. 
 

िंमक Mink. 
 
तदािद िंमक Mustela vison. Mustelidae िंमका . 
 
वसित:– उ र अमेिरका आिण युरोप. 
 
हा ाणी थोडाबहुत मंुगसासारखा िदसतो. त ड अिधक जाड आिण शपूेटही टोकापयत जाडच 

असते. आकाराने िंमक सामान्य मंुगसापेक्षा थोडा मोठा असतो. िंमकाचा रंग दाट िंकवा उजळ िंपगा असतो. 
कंका माणेच हा िबचकला की, दुगधी िपचकाऱ्या मारतो. हा पाणथळीच्या जवळपास राहतो आिण 
पाणथळीतलेच ाणी मारून खातो. हा पाण्यात उतरून पोहू शकतो. वळे पड यास हा दूर जाऊन ससे 
मारतो. हा िशकारीकरता िदवस व रातर् यात भेद मानीत नाही. नर मादी जोडी जम यावर एका खबदाडीत 
राहतात. तेथे एका खेपेस ८ पयत िपले होतात. ती दोन मिहन्यानंी वतंतर् होऊन िंहडतात. एक नर अनेक 
मा ा वीकारतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २५·१८ िंमक. 
 

पाणमाजंर Smooth Indian otter. 
 
तदािद ओतुक Lutrogale perspicillata. Mustelidae िंमका . 
 
वसित:– पािक तान, भारत, देश, इंडोचीन, मलाया. 
 
हा पशू माजंरासारखा िदसतो पण माजंराहून थोडा मोठा असतो. याचे कान वाटोळसर आिण 

अमळ लहान असतात. अंगावरचे केस चापून बसलेले आिण तुळतुळीत असतात. साधे माजंर पाण्याला 
िभते पण हे माजंर पाण्यात हौशीने पोहते, डंुबते आिण खेळते. याच्या केसाला पाणी िचकटत नाही. याच्या 
नाकात पाणी िशरत नाही कारण नाकपु ानंा व े असतात. ती केवळ बाहेरच उघडतात. पाण्यात 
असताना हे कान मुडपून बदं करून घेते. पाण्यात कमी िदसते. त्याची भरपाई याच्या िमशानंी होते. िमशा 
ताठ असतात. त्या पाण्यात देखील ताठ राहतात. त्यानंा पशर् िवशषे कळतो. याचे पजें रंुद असतात आिण 
बोटामध्ये पडदे असतात. त्याचंा उपयोग व ासारखा होतो. पाण्यातले मासे आिण इतर ाणीही हे 
पकडून खातात. तळी ओढे न ा याचं्या काठी याची व ती असते. हे कधी कधी नदीमुखातून िंकवा 
खाडीतून समुदर्ातसु ा जाते. िंसधुनदीच्या मुखाजवळ आिण महानदीच्या मुखाजवळ सुमारे चार हात 
लाबंीचे देवमासे आहेत. ते पकडण्याकरता पाणमाजंराचंा उपयोग तेथील धीवर लोक करतात. 
त्याचं्याजवळ पाणमाजंरे पाळलेली असतात. नदीत जाळे लावनू त्याचं्या वरच्या अंगाला ते या पाळीव 
पाणमाजंराना सोडतात आिण मासे खेकडे असले खा  देखील त्याचं्यापुढे फेकून देतात. ते 
पकडण्याकरता पाणमाजंरे िग ा करतात त्यामुळे आकिर्षत होऊन छोटे देवमासे मध या जा यात 
अडकतात! 

 
पाणकुतर्ा Common otter. 

 
तदािद ओतुक Lutra lutra. Mustelidae िंमका . 
 
वसित – का मीरापासून आसामपयतचा िहमालय, दिक्षण भारत. आिशयातील िठकिठकाणच्या 

पाणथळी, युरोप, आि का. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २५·१९ पाणकुतर्ा. 
 
हा पशू िहमालयात आढळतो. तो पाणमाजंराएवढाच असतो. दिक्षण भारतात आढळतो तो मातर् 

प पणे त्यापेक्षा लहान असतो. याचा रंग पाणमाजंरापेक्षा काळसर असतो, केस अिधक राठ असतात 
आिण िमशाचंी ठेवण िनराळी असते िमशाचंी वरची सीमारेषा वेडीवाकडी िंकवा कोचदार असते. 
पाणमाजंराची ती सरळ असते. वभाव दोघाचंा सारखाच असतो. 

 
राकून Racoon. 

 
तदािद राकून Procyon lotor. Procyonidae राकूना . 
 
वसित – उ र अमेिरकेचा पूवर् भाग आिण दिक्षण अमेिरका. 
 
हा एक छोटा िंह पशू आहे. हा थोडासा अ वलासारखा िदसतो पण हा आकाराने 

पाणमाजंराएवढा असून याचे शपूेट लाबंलचक आिण जाडजूडही असते. याचा रंग पाठीवर दाट काळसर 
तपिकरी आिण पोटाकडे उजळ तपिकरी असतो. त ड उजळ असते पण डो याभोवती काळी कडी 
असतात. शपेटावरही पाच सहा काळी कडी असतात. हा पशू अितशय बळकट लबाड खादाड आिण 
स गा ा असा बहुगुणी असतो. हा िदवसा झाडावर राहतो पण रातर्ी खा  िमळवण्याकरता भईुवर उतरून 
पाणथळीत देखील जातो. हा शाकाहारी तसा मासंाहारीही आहे. 

 

 
 

आ॰ २५·२० राकून. 
 

खारिचचुदंर Indian tree shrew. 



 

अनुकर्मिणका 

 
तदािद खारचुंदर Anthana ellioti. Tupaidae तरुचुदंरा . 
 
वसित – गंगेच्या दिक्षणेचे भारत. 
 

 
 

आ॰ २५·२१ खार–चुदंर. 
 

तरुिचचुदंर Malayan tree shrew. 
 
तदािद तरुचुंदर Tupaia belangeri. Tupaidae तरुचुंदरा . 
 
वसित – पूवर्िहमालय १८०० मीटर उंचीपयत, आसाम, देश. 
 
खारिचचुदंर आिण तरुिचचुदंर हे दोनही पशू मो ा घुशीएवढे असतात. त्याचंी ठेवण काही 

खारीसारखी तर काही उंदरासारखी िंकवा िचचुदंरासारखी असते. दोनही पशूचं्या बा रूपात केवळ 
रंगाचा फरक असतो. रंग पाठीकडे काळसर तपिकरी तर पोटाकडे उजळ तपिकरी असतो. खारंुदराचा 
गळा जवळजवळ पाढंरा असतो. हे पशू झाडावर चालतात, पळतात, पण खारीसारख्या उ ा मारीत 
नाहीत. िकडे, प याचंी अंडी, पक्षी, उंदीर, असले त्याचें खा  असते. खारी माणसाळतात तसे हे पशूही 
माणसाळतात. 

 
कीटाद. 

 
काही पशूचें मुख्य खा  कीड हेच असते. यापैंकीच खारचुदंर व तरुचुदंर हे पशू होत. याखेरीज 

आणखी काही पशू याच वगार्तले आहेत ते आता पाहून घ्यावयाचे आहेत. अ वले िकडे खातात आिण 
माकडेही कीड खातात. तरी त्यानंा कीटाद हणावयाचे नाही. कारण या पशूचें मुख्य अ  ते न हे. खारंुदर 
तरुचुदंर याचें मुख्य खा  कीड हे आहे. त्याच माणे ते िचचुदंर, कुपणडुकर, याचेंही आहे. कीड खाणारे 
पशू थोडेच आहेत पण बहुसंख्य पक्षी कीड खाणारेच आहेत. अथार्  तुत िवचार पशूचंाच आहे. 

 
िचचुदंर Grey musk shrew. 

 
तदािद चुदंर Suncus caeruleus. Soricidae चुदंरा . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित – पािक तान व भारत. 
 
हा एक उंदराएवढा कीडखाऊ पशू आहे. हा पु कळसा उंदरासारखा िदसतो. हा िचव िचव आवाज 

काढतो पण तो आवाज उंदराच्यापेक्षा िनराळा असतो. याचे त ड पजें शपूेट यावर त्वचेचा रंग अमळ गुलाबी 
असतो. याचे त ड उंदराच्यापेक्षा िंचचोळे असते. हा मनु यव तीत िधटाईने वावरतो, माणसाचे अ  खातो, 
पण याचे मुख्य अ  कीड हेच असते. हा उंदराची िपले मारून खातो. भीतीने आप याला घाम सुटतो. तसा 
याला घाम सुटतो. त्या घामाचे िंपड त्याच्या कुशीत असतात. त्या घामाला मन वी घाण येते. त्यामुळे 
माजंर त्याच्या वाटेस जात नाही. िचचुदंरीची िपले ितच्याबरोबर वास करतात ते हा एक ितचे शपूेट 
पकडते, दुसरे आप या त्या भावडंाचे शपूेट पकडते, ितसरे दुसऱ्याचे पकडते, या माणे सवर् लटाबंर वास 
करते. 

 

 
 

आ॰ २५·२२ िचचुदंर. 
 
अित शीत देश सोडून इतरतर् आिशया, युरोप, आि का, उ र अमेिरका, येथे िचचुदंराच्या 

थोडथो ा िनरा या जाती आढळतात. 
 

मो  Shortailed mole 
 
तदािद मो  Talpa micrura. Talpidae मोला . 
 
वसित – मध्य व पूवर् िहमालय. आसाम टेक ा. 
 
मोल हे एका उंदराएव ा पशूचे नाव आहे, याचे शरीर उंदरापेक्षा बोजड आिण वरवं ासारखे 

असते. त ड िंचचोळे असते आिण पायही असतात ते आखूड व पसरट असतात. त्याचे डोळे अितशय बारीक 
असतात. त्यावर कात ाच्या झापडी असतात. याचा रंग चकचकीत काळा असतो. याचे शपूेट इतके 
आखूड असते की ते वरच्या केसात लपलेलेच राहते. हे पशू िबळात राहतात आिण गंडूपदासारखी कीड 
शोधून खातात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २५·२३ मोल. 
 

कुपणडुकर Hedgehog 
 
तदािद शूकरक Hemiechinus collaris. Erinacidae शूकरका . 
 
वसित – पि म पाक, कच्छ व त्यालगतचा देश. 
 

दिक्षणी कुपणडुकर Pale hedgehog. 
 
तदािद वराहक Paraechinus nudiventris. Erinacidae शूकरका . 
 
वसित:– दिक्षण भारतातील पठारे. 
 
कुपणडुकर हा एक कीडखाऊ पशू आहे. याचे त ड डुकरासारखे असते आिण ते कंुपणाच्या 

झाडाखाली राहते हणून त्याला हे नाव पडले आहे. वा तिवक डुकरापेक्षा हे फार िनराळे असते. याला पजें 
असतात त्यानंा लाबं लाबं वळणदार नखरे असतात. याच्या पाठीवर काटेरी कातडे असते. ते हा त डावरून 
पुढे ओढून त ड पायात घुसवनू आिण पाय आखडून घेऊन सबधं काटेरी गोळाच होऊ शकतो. असा िजवंत 
गोळा ओंझळीत मावले एवढा असतो. याची व ती रुक्ष रानात असते. तेथे काटेरी झुडपे आिण तसलेच 
चरबट गवत असते. झुडपाचं्या बुधंाशी िंकवा िबळात हा िदवसा िवसावा घेतो आिण रातर्ी भ याच्या शोधात 
िंहडतो. पजंानंी माती उकरून हा िकडे धंुडाळतो. वेळी उंदीर बेडूक इत्यािदकाचंी िशकार करतो. हा 
सापाला देखील मारून खातो. सापाला चावा घेऊन हा काटेरी गोळा बनून राहतो. साप याला चावण्याचा 
यत्न करतो पण याच्या का ामुळे सापालाच ण होतात. हा पुनः सापाला चावतो आिण त्याला ठार 
करण्यात यश िमळवतो. को हा व खोकड हे पशू मातर् याला फसवनू मारतात. 

 

 
 



 

अनुकर्मिणका 

आ॰ २५·२४ कुपणडुकर. 
 
येथे सािंगतले या दोन जातीत बा रूपाचा फरक फार थोडा आहे. दिक्षणी जातीचा रंग िफका 

आिण उ रीचा काळसर िंपगा असतो. दिक्षणीच्या डोक्यावर व कपाळावर भागंा माणे एक िबनकेस रेषा 
असते. 

 
इतर देशात सु ा या पशूचं्या थोडथो ा िनरा या जाती आढळतात. थंड देशात राहणारी 

कुपणडुकरे िहवा यात िहमिनदर्ा घेतात. 
 
या पशूचंी वीण वषार्तून दोनदा होते. दर खेपेस पाच सहा िपले होतात. त्याचे काटे थम मऊ 

असतात. २०, २२ िदवसानंी ते कडक होतात. 
 

वाघूळ. 
 
हा पखंवाला पशू आहे. याला चार पाय असतात, पशूसारखे दात असतात आिण केस असतात. 

याला चोच नसते आिण केसही नसतात. याची मादी अंडी घालीत नाही. ितला अचळे असतात, त्यातून दूध 
येते, त्याने िपलाचे पोषण होते. याच्यात पु कळ जाती आहेत. काही फलाहारी आहेत, काही कीटाहारी 
आहेत, काही मासंाहारी आहेत. काही र ाहारी आहेत. वाघुळाला धड चालता येत नाही. ते झाडाच्या 
फादंीला िंकवा खडकाच्या टगळाला ल बत राहते! 

 
फलाहारी वाघूळ. 

 
वटवाघूळ ज्याला हणतात ते खरोखरी फलाहारी वाघूळ होय. ते वडावर वसती करते तशी इतर 

मोठा या झाडावरही करते. ते वडाची फळे खाते तशी िंपपळाची, उंबराची िंकवा इतर पु कळ झाडाचंी फळे 
खाते. इंगर्जीत त्याला लाईंग फॉक्स हणजे उडते को हे हणतात. परंतु त्याला उडता उंदीर िंकवा घूस 
हणणे योग्य होईल. को हा मासंाहार करतो. वटवाघूळ तसे करीत नाही. त्याचे त ड िदसायला 
को ासारखे काहीसे िदसते खरे. या वाघुळाची शपूेट आखूड असते. अशीच वाघुळे ऑ टर्ेिलया आिण 
आि का खंडातही आहेत. ही वाघुळे िदवसा एका ा मो ा झाडावर पायानंी टागंून राहतात. मधून मधून 
पु कळ ग गाट करतात. रातर्ी ती उडून कोठेतरी चरायला जातात. ती इतर फळाचं्या शोधात असतात. ती 
सापडली हणजे टागं या टागं याच ती खातात. वडािंपपळाची फळे अथार्त ती खातातच. फळाचंा मऊ गीर 
आिण रस ती िगळतात पण िबया आिण चोथा िगळत नाहीत, थुंकून टाकतात, रस मातर् िगळतात. ती फुले 
देखील खातात. त्यावळेी सु ा त्यातला मध आिण रस तेवढा चोखून घेऊन चोथा टाकतात. चरणे 
संप यावर परत ठरले या झाडावर िवसा यासाठी येतात. वाघुळे जमावाने राहतात तरी त्याचं्यात एकोपा 
नसतो. ती एकमेकात वरचेवर भाडंतात. त्याच्यात कुटंुबे नसतात. नरमादी िववाहापुरतीच एकतर् असतात. 
बालक मातेचे अचळ त डाने पकडून आिण पायानंी केस पकडून ितला िबलगून एकादा मिहनाभर राहते. 
आणखी एक दोन मिहने आई त्याला पाजते. मग ते वतंतर् होते. ही वाघुळे तारबोलीच्या तारात अडकून 
मेलेली वरचेवर आढळतात. िततक्या बारीक तारा त्यानंा रातर्ी िदसत नाहीत. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २५·२५ फलाहारी टागंते वाघूळ. 
 

कीटाहारी वाघूळ. 
 
वटवाघुळे हणून ज्यानंा हणतात त्याहूंन बरीच लहान काही वाघुळे असतात. ती िकडे खाऊन 

उपजीिवका करतात. त्यानंा सामान्यतः पाको या हणतात. त्याचंी वसती अंधाऱ्या जागी, गुहेत, 
ड गरकपारीत क दट घराचं्या िंकवा देवळाचं्या घुमटात असते. ती रातर्ी बाहेर पडतात, आिण उडते िकडे 
िंकवा झाडावर बसलेले िकडे िटपून खातात. उडते मोठे िकडे पकडण्याकरता ते त्यानंा पखंाचा तडाखा 
मारतात आिण आप या पदरात झेलतात. हा पदर त्याचं्या पंखाला धरून खाली माडंीवर उगवलेला 
असतो. मग आपण उडता उडताच पदरात त ड घालून ते त्या िक ाची मोडतोड करून त्याचा मऊ भाग 
तेवढा खातात, बाकीचा टाकून देतात. 

 

 
 

आ॰ २५·२६ कीटाहारी उडते वाघूळ. 
 
या वाघुळाचे कान लाबं लाबं असतात. त्याचंा उपयोग मोठा चमत्कािरक आहे. त्याचंी दृि  चागंली 

नसते. वाटेतले बारीक सारीक अडथळे ओळखण्याकरता ते त डाने आवाज काढतात तो माणसाला ऐकू 



 

अनुकर्मिणका 

येत नाही. इतका उंचा, महाकं तेचा, असतो. त्याचे त्या अडथ यावरून परावतर्न होते. हा परावृ  ध्विन 
त्यानंा ऐकू येतो. परावतर्नाला लागणाऱ्या वळेावरून त्यानंा परावतर्काचे अंतर कळून येते. त्याचें डोळे बदं 
केले तरी ती अडथळा चुकवनू उडत जाऊ येऊ शकतात, असे अनुभवास आले आहे. अशी वाघुळे सवर् 
देशात आढळतात. िहवा यात ती िहमिनदर्ा घेतात. त्याचं्या अंगातून मन वी घाण िनघत असते. त्यामुळे 
त्याचं्या वाटेस कोणी जात नाही. 

 
महाकं ता High frequency. 
 

मासंाहारी वाघूळ. 
 
वटवाघुळापेक्षा लहान आकाराची वाघुळे असतात. त्यात बऱ्याच जाती आहेत. त्यापैंकी काही 

कीडखाऊ आहेत. यापैंकी काही थो ा जाती मासंाहार करण्याऱ्या आहेत. त्याचें कान िवशषेतः मोठे 
असतात. ही वाघुळे दुसऱ्या वाघुळानंा मारून त्याचें मास खातात. पण त्यापेक्षा अिधक वळेा ती पक्षी मारून 
खातात. अशी वाघुळे भारतात आिण इतरतर्ही थोडी बहुत आहेत. 

 

 
 

आ॰ २५·२७ मासंाहारी वाघूळ. 
 

र ाहारी वाघूळ 
 
मासंाहारी वाघुळे हणून जी वाघुळे सािंगतली आहेत त्यासारखीच िदसणारी साधारण बोटभर 

लाबंीचे मुख्यागं असलेली काही वाघुळे मेिक्सको ते ाझील पयत अमेिरकेच्या रानात आहेत. ती िदवसा 
साधंीकपारीत झोप घेतात आिण रातर्ी िशकारीकरता िंहडतात. त्याचें दात िवशषे धारदार असतात. त्याचं्या 



 

अनुकर्मिणका 

योगाने ती िनजले या ाण्याच्या अंगाला, त्याच्या न कळत भोक पाडू शकतात. असे भोक पड यावर तेथे 
त ड लावनू त्याचें र  ती शोषनू घेतात त्यानंी माणसानंा उपदर्व के याची उदाहरणे घडली आहेत. 

 

 
 

आ॰ २५·२८ र ाहारी वाघूळ. 
 

वगीर्करण 
 
येथे सािंगतलेले मध्यम व छोटे िंह  आिण गे या करणात सािंगतलेले सवर् ाणी कर् याद हणजे 

मासंाहारी या एका ेणीत गणले जातात. कुतेर्, को हे व लाडंगे याचें कुल एक आहे. यात वृक शृगाल याचें 
गोतर् एक, तसेच जंबकू व कर्ो ु याचें गोतर् एक, पण इतराचंी गोतेर् िभ  आहेत. अ वले व पडंा याचें एक 
कुल असे काही शा कार मानतात, तर काही त्याचंी दोन कुले अ वलाच्या कुलाहून िभ  मानतात. काही 
शा कार पडंानंा राकूनाच्या कुलात गणतात. चारापैंकी दोन अ वले एका गोतर्ातली आहेत. छोटे िंह  
हणून जे सािंगतले त्यात राकूनाचे कुल वतंतर् मानतात. इतराचें एक कुल आहे. त्यात िंमक िहमालयीन 
वीझेल व एरमाईन याचें एक गोतर् आहे, इतराचंी गोतेर् िभ  आहेत. 

 
कीटादाचंी एक वतंतर् ेणी समजतात. यात खारचुंदर व तरुचुदंर याचें कुल एक, पण इतराचंी 

िभ  िभ  आहेत. 
 
वाघुळाची एक वतंतर् ेणीच कि पलेली आहे. 
 
वाघुळाचे पखं त्याच्या पजंावर रचलेले असतात. त्यात भजुा थी असतात. एक बोट सुटे असते 

आिण तीन बोटाचंी टोके पंखाच्या काठाशी असतात. एक खरा पाय आिण हाताचंी तीन बोटे ते तीन पाय, 
असा देखावा सहज िदसतो. एकूण डावे चार पाय आिण उजव ेचार पाय िमळून आठ पाय आिण पखं 
असणारा हा पशू आहे, असा आभास होतो. पुराणान्तरी एक आठ पायाचा पशू उ ेखला आहे. त्याला शरभ 
असे नाव िदलेले आहे. तो पशू वाघूळ असणे संभवते. तो िंसहाला िंजकतो, असे हटले आहे ते मातर् अत्यु  
वाटते. मासंाहारी वाघुळे िंसहाच्या िंकवा माणसाच्याही वाटेस गे याचे उदाहरण माहीत नाही. 

 
ेणी कर् याद. 

 
इच्यात कुल १ िंसहा , २ ऊदा , ३ नकुला , ४ तृक्षा , ५ ाना , ६ ऋक्षा , ७ पडंा , ८ 

महापडंा , ९ िंमका , १० राकूना . 
 



 

अनुकर्मिणका 

ेणी कीटाद. 
 
इच्यात कुल १ तरुचुदंरा , २ चुदंरा , ३ मो ा , ४ शूकरका . 
 

 
  



 

अनुकर्मिणका 

 

करण २६ 
 

ससा उंदीर इत्यादी कंृतक 
कंृतक 

 
कंृतक हणजे कुरतडणारे पशू. उंदीर, घुशी, खारी, साळी इत्यादी ाणी कुरतडे होत. त्याच्या 

त डात कातरे दात हणून जे असतात त्यानंी कुरतडणे करता येते. कंृतकाचे हे दात िवशषे बळकट लाबंट 
आिण धारदार असतात. उंदीर–घुशींना दोन वर दोन खाली असे चार कातरे असतात तर सशाला चार वर 
दोन खाली असे सहा कातरे असतात. वरच्या चारापैंकी दोन पुढे मोठे आिण दोन मागे लहान असे असतात. 
हे दात िझजतात तसे वाढतातही त्याचंी धार कायम राहते. कंृतकानंा सुळे दात नसतात. त्याचं्या जागी 
िंखडारे असतात. त्या िंखडाराशजेारी गालाला आत या अंगाने देखील केस असतात. चावताना दोनही 
ओठ आत ओढले जाऊन एक केसाळ चाळण तयार होते. त्या चाळणीतून बारीक तुकडेच तेवढे मागे 
जातात. काही कंृतक झाडावर राहातात. काही भईुत िबळे करून राहतात. शीत सौ य उ ण अशा सवर् 
कारच्या हवते ते राहतात. काही शीतिनवासी कंृतक महाशीत काळात इतरतर् वास करतात. काही 
तेथ या तेथेच िहमिनदर्ा घेतात. कंृतकानंा दुसऱ्यावर चढाई करण्याचे सामथ्यर् नसते. वसंरक्षणाथर् सु ा ते 
बहुधा चढाई करीत नाहीत, पलायन करतात. त्यानंा शतर् ूजरी पु कळ आहेत तरी त्यानंा संतती इतकी 
िवपुल होते की, ती संहाराला पुरून उरते. 

 
शश आिण शशक Hare and rabit. 

 
सशामध्ये शश आिण शशक असे दोन वगर् आहेत. पाळीव ससे शशक असतात. वन्य शशक काळसर 

िंपगे असतात. पाळीव सशाचे रंग िविवध आिण संिम ही असतात. सशाचा वरचा ओठ दुभगं असतो. मधली 
चीर शश जातीत थेट नाकापयत पोचलेली असते. सशाचे कान लाबं लाबं असतात त्यात या त्यात शश 
जातीचे अिधक लाबं असतात. सशाचे पुढले पाय आखूड आिण मागले पाय लाबं असतात. तेही शशाचे 
िवशषे लाबं असतात. माग पाय दुमडून वर पोक काढून बसण्याची सवय त्यानंा असते. दूरची टेहळणी 
करण्याकरता त्यानंा पुढचे पाय उचलून पाठ उभी करता येते. सशानंा नखरे असतात. त्याचंा उपयोग ते 
माती उकरण्याकरता करतात. कोणावर चढाईचे ह े सहसा करीत नाहीत. िपलाचं्या संरक्षणाकरता मातर् 
आकर्मकावर आई चालून जाते आिण ओचकारे घेते. नरामध्ये आपसात भाडंणे होतात. ते हा देखील 
नखराचंा असा उपयोग झालेला आढळतो. िशकाऱ्यापुढे सश े धावत सुटतात. शवेटी िनराश होऊन 
ओरडतात आिण िनमूटपणे बळी जातात. शतेीला त्याचंा अितशय उपदर्व होतो हणून व मासंाकरता 
हणूनही त्याचंी िशकार केली जाते. 
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आ॰ २६·१ शश. 
 
शश भईुच्या वाभािवक लवणामध्ये गवताखाली लपून राहतात पण शशक भईु उकरून िबळे 

करतात. शश जातींची िपले उपजताच तरतरीत असतात. त्याचे डोळे उघडे असतात. त्यानंा केसही 
असतात. मादीने चाटून एकदा सफाई केली की िपलू उ ा सु ा मारू लागते. लवकरच मादी एकेका 
िपलाला लपायला वगेवगेळी जागा करून देते आिण त्या त्या िठकाणी जाऊन वळेोवेळी त्यानंा पाजते. 
मु ामाच्या जागेस पोचताना आिण तेथून िनघताना ती पु कळ दूर वर, चागंले आठदहा हात दूर उ डाण 
करते. मु ामाचा सुगावा वासाने िंकवा अन्य रीतीने कोणाला लागू नये यािवषयी ही खबरदारी असली 
पािहजे. शशकमंडळी जवळ जवळ िबळे करून राहतात. पण िवणीकरता मादी तेथून दूरवर जाऊन वतंतर् 
बीळ करते, आत िपलाला ठेवते, जाता येता िबळाचे दार िवरळ मातीने बुजिवण्याची खबरदारी घेते. 
िपलाकरता िबळात ती श या तयार करते. वतःच्या अंगचे केस आिण गवत याचंा त्याकरता उपयोग करते. 
शशकिपलू उपजताच अंध असते. त्याचे डोळे बदं असतात, त्याला केस नसतात. ते अगदी परावलंबी 
असते. मादी त्याला पोटाशी धरते ते हा अचळ हुडकून काढून िपणे एवढेच त्याला करता येते. आठ 
िदवसानंी त्याचे डोळे उघडतात. पंधरा िदवसात ते बागडू लागते. मादी िबळातून जाण्यायेण्याला वाट 
करून देते. एकेका खेपेला ितला चार-पाच िपले होतात. भारतीय वनात शश आहेत, शशक नाहीत. 
शशकाचंा मूळ देश मध्य युरोप. तेथून ते वासी लोकानंी ऑ टर्ेिलया आिण न्यझूीलंड येथे नेले. तेथे त्याचंी 
बेसुमार वाढ झाली आहे. शतेीला ते फार उपदर्व करीत आहेत. अमेिरकेतही त्याचंा वन वशे झालेला आहे. 
शश व शशक या दोहीत अनेक जाती आहेत. त्यापैंकी एक भारतीय शश आिण एक अमेिरकन शशकजात 
िचतर्ात दाखिवली आहे. 
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आ॰ २६·२ शशक. 
 

ससा शश. Common hare. 
 
तदािद शश. Lepus ruficaulis. Leporidae शशा . 
 
वसित– िहमालयापासून गोदावरी-तीरापयत. भारत पािक तान येथे इतर सवर्तर् थोडथो ा 

वगे या जाती आहेत. 
 

ससा. शशक Marsh rabit. 
 
तदािद शशक Silvilagus palustris शशा . 
 
वसित– हजीर्िनयापासून आलाबामापयत, िकनाऱ्यालगत. 
 

मध्यवतीर् चैतन यहू. 
 
सशाच्या देहातील इतर यूहाचंा िवचार पूवीर्च ॰ १८ मध्ये केलेला आहे. सशाचा चैतन यहू सवर् 

तनी ाण्याचंा ाितिनिधक हणून घेण्यासारखा आहे. करोटी आिण कशरेू (पाठकणा) यात जी चैतन 
इंिदर्ये असतात त्याचंा बनलेला यहू तो मध्यवतीर् चैतन यहू होय. या इंिदर्यानंा संभाळणारी वे णे असतात 
त्यानंा वम हटले आहे. ती सर ाच्या वणर्नात सािंगतली आहेत, या यहूाचे अवयवही सािंगतले आहेत. 
सशाच्या यहूात त्यासंारखे अवयव असतात त्यात थोडा फरक असतो तरी नाव ेतीच ठेवली आहेत. सशाला 
अवघर्ाणखंड असतो तो सवार्त पुढे असतो. पाठीकडून पाहता त्याच्यामागे म तकाचे दोन गोलाधर् असतात. 
त्याच्यामागे चार खालपट गो ा असतात ते चतु क िंपड होत. त्याच्यामागे मि तक असते. त्याच्यामागे 
म तुक असते. सर ाच्या तुलनेने पाहता सवर्च भाग मोठाले असतात. अवघर्ाणखंडामागे त्याची डेखे 
उघडी नसतात. कारण तेथवर म तकखंड पसरलेले असतात. दोन खंडाऐवजी चार चतु किंपड असतात. 
त्यापैंकी पुढचे दोन नेतर्ाचे आिण मागले दोन वणाचे असतात. सरडा आिण बेडूक यातसु ा नेतर्िंपडातच 
वणिंपड गोवले गेलेले असतात. ते बाहेरून वगेळे िदसत नाहीत, इतकेच काय ते. माजंराचा मदू पािहला 
तर त्यात म तकाच्या व या उठून आले या दृ ीस पडतात हा एक काय तो महत्त्वाचा भेद आढळतो. बाकी 
सशा माणेच. ( ािणसृ ी भाग १- करण १८, पशू) 
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आ॰ २६·३ शशचैतन यहू पूवार्धर्. 
 

 
 

आ॰ २६·४ शशचैतन यहू उ राधर् 
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सशाचा मदू पोटाच्या (उदरीन) अंगाने पाहता अवघर्ाण िंपडाची डेखे मागे गेलेली िदसतात. खु  
या िंपडातून खाली नाकाच्या आ तरापयत गेलेले चैतन तंतू असतात. ते सवर् िमळून अवघर्ाणचेतनी 
हणावयाची. याच्या डा या उज या बाजूची दृक्-चेतन्या िनघून मागे मध्यावर एकमेकीस िमळाले या असून 
तेथे फुलीसारखी रचना झालेली असते. या फुलीस वि तक हणतात. याच्यामागे एका डेखाने वर मदूत 
आिण खाली कवटीच्या एका खळगीत गुंतलेला एक िंपड असतो. तो हाडाने झाकलेला असतो हणून 
त्यास िपिहत असे नाव िदलेले आहे. त्याच्यामागे दोन म तक गोलाधार्ंची डेखे असतात. त्याचं्यामागे 
म तु क हणून एक िंपड असून त्यामागे म तुक असते. मदूच्या तळातून बारा उजवीकडे आिण बारा 
डावीकडे अशा चोवीस चेतन्या िनघतात. यापैंकी ितसरी, चौथी, आिण सहावी डो याच्या मासंपेशींकडे 
जातात. पाचवी मुखव ाच्या अंतमुर्ख तंतंूनी बनलेली असते. सातवी मुखव ाच्या बिहमुर्ख तंतंूनी 
बनलेली असते. आठवी वणाच्या अंतमुर्ख तंतंूनी बनलेली असते. नववी जीभ आिण घसा याचं्या अंतमुर्ख 
व बिहमुर्ख तंतंूनी बनलेली असते. दहावीचे फाटे कंठ फु पुसे दय आिण उदरातील इंिदर्ये, याजकडे 
गेलेले असतात. अकरावीत बिहमुर्ख तंतू असून ते मानेच्या मागच्या नायूंकडे जातात. बारावीचे फाटे 
मानेतील पुढच्या नायूंकडे जातात. िहच्यातच िजभेतील बिहमुर्ख तंतू असतात. चतु किंपड Corpus 
quadrigeminum. वि तक chiasma. िपिहत Pituitary. 

 
म तुकाला जोडून मागे कशरेुनालीमध्ये कशा असते. तरी ती लाबंीने कशरेुनालीएवढी नसते, 

बरीच आखूड असते. ितच्या मागे एक सूतर्ल तंतू असतो तो मातर् अखेरपयत जाऊन हाडात गुंतलेला 
असतो. बाकी सवर्तर् वमर् नामक आवरणाचंी योजना असते. लागोपाठच्या कशरेुकामध्ये एकेक फट असते. 
त्या फटीतून डावीकडे एक उजवीकडे एक अशी चेतन्याचंी जोडी बाहेर िनघते. कशरेुनाली आतील 
कशपेेक्षा अिधक लाबं अस यामुळे कशतूेन िनघा यापासून कशरेूतून बाहेर पडेपयत उ रो र अिधकािधक 
मागे याव ेलागते हे उघड आहे. त्येक चेतनीत हजारो तंतू असतात ते त्वचा, नाय,ू वण िंपड, यात 
िवखरतात. त्वचेत पशर्संवदेना आणणारे अंतमुर्ख तंतू असतात, नायुमासंात बिहमुर्ख तंतू असतात. 
त्येक चेतनीला जणू दोन मुळे असतात ती कशते खोचलेली असतात. एक पोटाकड या (उदरीन) अंगास 
असते, दुसरे पाठीकड या (पृ ीन) अंगास असते. पिह यात बिहमुर्ख तंतू असतात व दुसऱ्यात अंतमुर्ख 
तंतू असतात. सशाच्या देहात ४५ चेतन्याचं्या जो ा असतात. गर्ीवेत आठ, वक्षात बारा, उदरात सात, 
ितर्कात चार, आिण पुच्छात पधंरा असतात. वक्ष व उदर याचं्या मधील महापटल हा सवार्त िवशषे महत्त्वाचा 
नायू होय. वक्षातील चौथी, पाचवी, सहावी, याचं्यातील तंतंूच्या ारे त्याला चेतना िमळतात. ( ािणसृ ी 
भाग १- करण १६, सपर्ट) 

 
उदरीन Ventral. पृ ीन Dorsal. अंतमुर्ख Afferent. बिहमुर्ख Efferent. 
 
या यहूाची अंतगर्त घटना पािहली तर त्यात चैतनपेिशका असतात आिण त्या ठाम ठेवणारे 

समन्वयी गातर् असते. पु कळशा चैतन पेिशका लाबं लाबं असतात. पाठ कण्यातून िनघून काही पेिशका 
पायाच्या बोटापयत पोचतात. अशा पु कळशा पेिशका एका चेतनीत असतात. सवार्त जाडी चेतनी पायात 
जाणारी, ती सरासरी करंगळी एवढी जाड असते. ितच्यात लक्षावधी तंतू असतात! पेिशकेचे सवार्ंग काही 
तंतू असतात एवढे बारीक नसते. पेिशकेचा जाडी भाग असतो तोच ितचा बुंधा. त्यात ितचे कल असते. 
तंतूत ाकल आिण वे णे असतात. हणून बुधं्यालाच पेिशका आिण इतर भागाला तंतू हणतात. हे बुधें 
मदूत असतात िंकवा कशते असतात िंकवा कशचे्या बाहेर आिण कशरेूच्या आत चेतनीच्या माग या मुळावर 
गाठ असते ितच्यात असतात. काही तंतंूची अगेर् ानिदर्यात असतात. त्या तंतूतून अंतमुर्ख चेतना वाहतात. 
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ज्या तंतंूची अगेर् कमिदर्यात असतात त्यात बिहमुर्ख चेतना वाहतात. सवार्त मोठे ानिदर्य हणजे कातडे, 
पशिदर्य अगर्भागी एकेका तंतूला शपे ास अन्त्य शाखा असतात. कात ात को वधी तंतू िवखरलेले 
असतात. नाय ू ही कमिदर्ये होत. एकेका नायतू शकेडो मासंतंतू असतात. त्येक मासंतंतूस एकेक 
चैतनतंतू िमळालेला असतो. 

 
चैतनपेिशकाचें बुधें कशते असतात ते ितच्या अंतरंगात असतात आिण मदूत असतात ते त्याच्या 

बाहेरच्या पृ भागावर असतात. त्यािशवाय ते मदूच्या अंतरंगातही िठकिठकाणी असतात. अशा बुधंाचें 
पु कळ गट मदूत आढळतात त्यानंा मम हणतात. मम धूसर हणजे काळसर िदसतात आिण इतर भाग 
पाढंरे िदसतात. मदू बाहेरून धूसर आिण कशा बाहेरून शु  असते. मदूच्या शीषर्भागात हणजे िशषीर्य 
हाडालगतच्या भागात, वरून पुढे उतरती एक भेग असते ितच्या पुढे संचालनामम असतात आिण मागे 
संवदेनामम असतात. येथे जणू सवर् शरीराचे ितिंबब उमटलेले असते. ते उलटे असते. डा याचे उज यात, 
उज याचे डा यात, िशवाय डोके खाली ढंुगण वर हातपाय दुमडलेले, असे असते. यािशवाय आकारातील 
माणशीरपणाही िबघडलेला असतो. डोके फार मोठे, हाताचे आंगठे मोठे इ॰ भालदेशात बु ीचे ममर् 
असते. कानिशलाजवळ ुितममर् असते. मागे मौिल–भागात दृि ममर् असते. ुितममर् व मुखममर् याचं्या 
जवळपास वाचाममर् असते. ही सवर् यव था सािंगतली. मि तकात तोल संभाळण्याची मम असतात, आिण 
म तुकात सनािभसरणाचंी मम असतात. ही सवर् विर  वम झाली. याखेरीज मदूच्या अंतरंगात आिण 
कशचे्याही अंतरंगात मध्य थ मम असतात. दृ ीची मध्य थ मम आिण ुतीची मध्य थ मम चतु क गुिलकात 
असतात. 

 
ममर् Nervous centre 
 
संचालना ममर् Motor centre 
 
संवदेना ममर् Sensory centre 
 
बुि ममर् Intelligence centre 
 
ुित ममर् Hearing centre 

 
वाचा ममर् Speach centre 
 
चतु क गुिलका Corpora quadrigemina 
 

कारुिणक चैतन यहू. 
 
मध्यवतीर् चैतन यहूास जोडलेला दुसरा चैतन यहू असतो त्याचे हे नाव आहे. इच्छातीत असेही 

त्याचे वणर्न करता येईल. कोणतेही नाव िदले तरी ते सवर् अथर् आपोआप आणीत नाही. याख्येने त्यास तो 
ावा लागतो. पशुपक्षी िंकवा माणसे करतात त्यापैकी काही गो ी त्याचं्या इच्छेनुसार होत असतात. पण 
िकत्येक गो ी अशा असतात की त्याचं्याशी इच्छेचा संबधं नसतो. दयाचे पदंन, पचन, वदेोत्सजर्न, या 
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गो ी इच्छेवाचून चालतात. तथािप त्या त्या इंिदर्यात चेतना वाहतात आिण त्या वाहण्याच्या िविश  वाटाही 
आहेत. त्याचंा जो यहू तो कारुिणक चैतन यहू हणतात. एका इंिदर्याची करुणा दुसऱ्या इंिदर्याला येते ती 
ज्याच्या ारा येते तो हा यहू होय. इच्छेच्या चेतना मदूच्या म तकभागात उत्प  होतात. म तकाशी 
जोडलेले अंतमुर्ख आिण बिहमुर्ख तंतू मध्यवतीर् यहूात असतात. हेच अंतमुर्ख आिण बिहमुर्ख तंतू पर पर 
कशमेध्येही जोडलेले असतात. झोपेमध्ये सन, अिभसरण, पचन, वदेोत्सजर्न, या िकर्या तर घडतातच 
पण दुसऱ्याही काही िकर्या घडतात. थंडीचा कडाखा पडला तर अंग आपोआप गुंडाळले जाते, अंगाला 
थोडीजरी दुखापत झाली तर दुखापतीच्या के्षतर्ापासून ते दूर केले जाते, ही यािवषयी उदाहरणे आहेत. या 
िकर्या कशचे्या ारा हणजे मध्यवतीर् यहूाच्या ारा घडतात, कारुिणकाच्या न हे. हणून मध्यवतीर् यहूही 
नेहमी इच्छेच्या ेरणावंर अवलंबनू असतो असे नाही. 

 
कशरेूच्या बाहेर पण त्याच्याजवळ डा या उज या अंगाला पाठीच्या तटास पण पोटाकडच्या 

(उदरीन) अंगाला लागून दोन चैतन पुजंकाचं्या माळा असतात. चेतन पेिशकाचें बुधें तेथे असतात. 
त्यापासून मुळखं ा िनघतात. एकाच्या मुळखं ा दुसऱ्याच्या मुळखं ाशी िंकवा तंतंूच्या शाखाशंी 
िभडले या असतात. काही पेिशकातून लाबं तंतू िनघून कशरेूपासून दूर असले या कारुिणक पुजंकात 
जातात. असे काही पुजं अंतिंरिदर्याचं्या शजेारी असतात तर काही खु  त्या त्या इंिदर्यातच गुरफटलेले 
असतात. आत ाच्या तटात असे गुरफटलेले पुजंक आहेत आिण उदरातील अनेक र वािहन्यावंर िंकवा 
त्या शजेारी कारुिणक पुजंक आहेत. माळकातील पुजंकातून िनघालेले तंतू या दूर थ पुजंकातील 
पेिशकाशंी िभडतात, आिण त्यातून िनघालेले तंतू अंतिंरिदर्यात पसरलेले असतात. सवर् अंतिंरिदर्याचें 
यापार एकमेकाशी आिण बा  इंिदर्याशंी देखील सुसंगत चालण्याकरता ज्या चेतना अव य आहेत त्या या 
यहूातून वाहतात. 

 
(कारुिणक पुंजकाचं्या दोन माळापैंकी केवळ एकच िचतर्ात दाखिवली आहे.) 
 
कारुिणक यहू सवर्च्या सवर् कशरेूच्या बाहेर आहे असे नाही. म तुकापासून िनघालेली दहावी 

चेतनी अंतिंरिदर्यातच िवखरलेली आहे. ती कारुिणकात सामील आहे. याखेरीज जागोजाग कारुिणक तंतू 
कशसे िमळालेले आहेत. इतकेच न हे तर त्येक कशीय चेतनीत कारुिणक यहूातून िनघालेला धागा 
असतोच असतो. त्येक कशीय चेतनीत काही मध्यवतीर् अंतमुर्ख तंतू, काही मध्यवतीर् बिहमुर्ख तंतू, 
याखेरीज कारुिणक तंतूही असतात. कारुिणकातही अंतमुर्ख व बिहमुर्ख असा भेद असला पािहजे, पण तो 
ओळखणे बरेच कठीण आहे. त्येक कशीय चेतनी व तुतः िनदान ितर्वणेी तरी असतेच, बहुधा चतुवणीही 
असते. ितर्वणेीतला कारुिणक पेड महत्त्वाचा असतो. रोमाचं उत्प  करणारे मासं, वदे वणारे िंपड 
आिण र वािहन्याचें वजे कमी करणारे त्याचं्याच तटाचे मासं, यास या पेडातील तंतू ेरणा देतात. 
यायामाकरता र  भरपूर आणणे, मलोत्सगार्ला ेरणा देणे आवरणे. आिण उ मिविनमयाकरता व राग 
लोभ भीती या भावना य िवण्याकरता घाम आणणे, इतक्या गो ींकरता या चेतनाचंा उपयोग होतो. 
अंतिंरिदर्यात जाणाऱ्या कारुिणक चेतना पचनािदकाकरता लागणारे ाव आिण मासं-चलन, याकंरता 
उपयोगी पडतात. 

 
मलिवसजर्न ही दुहेरी िकर्या आहे. मल ार उघडण्याकरता ारमासंाच्या ेरणा आवरा या 

लागतात आिण मल सरकण्याकरता वरच्या मासंाला कर्मशः ेरणा ा या लागतात. 
 



 

अनुकर्मिणका 

उंदीर. 
 
हा कंृतक वगार्तील ाणी सवार्ंच्या पिरचयाचा आहे. कंृतक हणजे कुरतडणारा. याच्या पु कळ 

जाती आहेत. काही माणसाचं्या आ याला त्याच्याच घरात राहतात, काही त्याने केले या शतेीभातीत 
राहतात आिण काही जंगलात राहतात. सवर् उंदीर हुषार असतात. माणसाचे ते उंदराचेही अ  अस यामुळे 
ते चोरून कसे खावे िंकवा लाबंवावे यािवषयी त्याची बु ी फार खर असते. गावठी उंदीर कोठाराला भोके 
पाडण्यात पटाईत असतात. भां ाचे झाकण पजंाने िंकवा त डाने िनघण्यासारखे नस यास भाडें ढकलून 
पाडून िद यास ते िनघेल हे त्यास समजते. शतेउंदीर एकजुटीने एकमेकाच्या अंगाच्या पायऱ्या करून 
त्यावरून चढून कणसे तोडतात. जंगली उंदीरसु ा आपले भ य िमळिवण्याकरता नानायुक्त्या योजतात. 
उंदीर साप यात सापडतात. पण एक सापडला हणजे इतर सावध होतात आिण ितकडे िफरकत नाहीत. 
साप याचे नव ेनवे कार करावे ते हाच त्याचंा उपयोग होतो. शतेउंदीर मोठाली िबळे करून त्यात पायली 
पायली धान्य साठवतात. 

 
माणसाचे आिण उंदराचे अ  एकच अस यामुळे अ ाचे योग उंदरावर करतात. त्याकरता पाढंरे 

उंदीर पाळतात. उंदरानंा संतित िवपुल होते. वषार्त चार पाच वतेे होतात. एकेका वतेात पाच सात िप े 
होतात. त्यानंा चार मिहन्यानी ौढत्व येते. उंदराचा लेग हा रोग माणसानंा होण्याचा संभव अस यामुळे हा 
पशू िवशषे उपदर्वी ठरलेला आहे. सपर् व घुबडासारखे पक्षी उंदीर खाण्यास टपलेले असतात. 

 
गावठी उंदीर House mouse. 

 
मूषकािद उंदीर Mus musculus. Muridae मूषका . 
 
मूळचा हा मध्य आिशयातील ाणी आता सवर् मनु यव त्यात आढळतो. माणसाबरोबरच्या 

सामानातून याला वास घडले असले पािहजेत हे उघड आहे. याची लाबंी बोटभर आिण शपेटी तेवढीच 
असते. रंग काळसर िंपगा पाठीकडे आिण पाढुंरका पोटाकडे असतो. हे उंदीर िपलाकंरता कोठ यातरी 
साधंीत कोठी तयार करतात. ितच्यात िंचध्या, कागद, गवत अस या िजनसाचंी गादी तयार करतात. 
जन्मतः िपलानंा केस नसतात, त्याचें डोळे बदं असतात. 

 
शते उंदीर Field monse. 

 
तदािद मूषक Mus booduga. Muridae मूषका . 
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आ॰ २६·५ शते उंदीर. 
 
हा गावठीएवढाच असतो; शपूेट जरा आखूड असते. रंग पोटाकडे पाढुंरका असतो पण पाठीकडे 

काळा िंकवा िंपगा असा वेगवगे या रानात वगेळा असतो. ओ या रानात काळा आिण कोर ात िंपगा 
असतो. हा बहुधा शतेात उ ानात असा असतो पण कधी कधी घरातही घुसतो. 

 
ग डा उंदीर. ग रीर Gerbille. 

 
तदािद ग दीर Tatera indica. Muridae मूषका . 
 
वसित – भारत, पािक तान, पि मेस मेसापोटेिमयापयत. 
 
हाही एक शतेात राहणारा उंदीर आहे. हा गावठी उंदराच्या २।३ पट मोठा असतो. याच्या शपेटीला 

ग डा असतो. याच्या पाठीकडील रंग िंपगा असतो. 
 

 
 

आ॰ २६·६ ग डाउंदीर. 
 
शते उंदीर जे हा िबळे तयार करतो ते हा त्याला एक मोठी धोपट वाट असून िशवाय चोरवाटा 

असतात. धोपट वाटेतून कोणी दरोडा घालीत आहे असा संशय येताच उंदीर एका ा चोरवाटेने पळ 
काढतो. उंदराच्या िबळात श त कोठडी केलेली असते. तेथे त्याला लपून राहता येते. िपलेही जपून 
ठेवता येतात. 

 
झाड उंदीर Longtailed tree mouse. 

 
तदािद तरंूदर Vandeluria oleracea. Muridae मूषका . 
 
वसित:– पािक तान व भारत. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २६·७ झाड उंदीर. 
 
याचे मुख्यागं ५ ते ८ cm लाबं असते. शपूेट त्यापेक्षा अिधक लाबं असते. ितने ते झाडाच्या फादंी 

भोवती िवळखा घालू शकतात. ते झाडावर घरटी बाधंतात आिण त्यात िपले वाढवतात. हे जंगलातील 
झाडावर राहतात. 

 
घूस. 

 
हा कंृतक वगार्तील ाणी उपदर्वी हणून िस  आहे. हा उंदरापेक्षा दु पट चौपट मोठा असतो. 

याचे शपूेट मुख्यागंाच्या एवढे िंकवा कमी लाबं असते. याचे केस अिधक िवरळ आिण अिधक लाबंट 
असतात. हा अिधक धीट आिण कमी धूतर् असतो. याला पाण्याचा आसरा पािहजे असतो. हणून हा 
िनचरानळाचं्या कंु ाच्या आसपास िंकवा त्यात सु ा राहतो. हा मोठमोठी िबळे करतो. त्यात को ा 
करतो, आिण त्यानंा चोरवाटा करतो. याला उन्हाचा तडाखा सोसत नाही. 

 
गावठी घूस Common house rat 

 
तदािद मूष Rattus rattus. Muridae मूषका . 
 
या घुशीचा मूळदेश भारत व देश असून, तेथून ती मानवाच्या साहचयार्ने सवर् जगभर गेली आहे 

असे हणतात. या घुशीची लाबंी १५ cm असून शपेटीचीही तेवढीच असते. िठकिठकाणी रंग वगेवगेळे 
असतात. पोट पाठीपेक्षा उजळ असते. काहीचे तर अंगदी पाढंरे देखील असते. पाठ िंपगट तपिकरी िंकवा 
काळी असते. घूस शीत देशातही माणसाच्या घराचं्या आसऱ्याला राहते. 

 
िंपगला घूस. बंदरी घूस Brown rat. 

 
मूषािद िंपगल Rattus norwegicus. Muridae मूषका . 
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ही घूस मूळची मध्य आिशयातली. आता मानवसाहचयार्नेच सावर्ितर्क झाली आहे असे हणतात. 

िहचा रंग पाठीकडे िंपगा आिण पोटाकडे उजळ असतो. ही गावठी घुशीपेक्षा आकाराने मोठी २० cm असून 
शपूेट मातर् त्यापेक्षा आखूड असते. ही घूस िनचरा नळाच्या िंकवा दुसऱ्या कोणत्यातरी पाण्याच्या 
आसऱ्यालाच राहते. भारतात ही घूस बदंरात िवपुल झालेली आढळते. दूरच्या गावात गावठी घूस िवपुल 
आहे. 

 
िढगारी घूस Mole rat 

 
तदािद घूष Bondicota bengalensis. Muridae मूषका . 
 
िचतर्ात दाखिवलेली Bandicota malabarica 
 
वसित:–पािक तान व भारत. 
 

 
 

आ. २६.८ िंढगारी घूस. 
 
ही घूस सवार्त मोठी असते. ितच्या मुख्यागंाची लाबंी २० ते २२ cm असून शपूेट त्याहून थोडीशी 

आखूड असते. िहचे केस राठ असतात. रंग सामान्यतः पाठीकडे काळसर असतो. ही आप या िबळाच्या 
दाराशी मातीचा ढीग करून ठेवते. त्यावरून ितला िढगारी हटलेले आहे. िहचे बीळ कधी कधी ३०, ४० 
हात लाबं अस याचे आढळले आहे. ही आप या को ात धान्य साठवते. 

 
याच गोतर्ात या वगेवगे या जाती िठकिठकाणी आढळतात. त्यापैंकी दिक्षणेतील एक जात िचतर्ात 

दाखिवली आहे. सामान्य िढगारी घुशीचे कान वाटोळसर असतात पण या दिक्षणीचे थोडे टोकदार 
असतात. िहचा आकारही सवापट दीडपट देखील असतो. 
 
मेताद Soft furred field rat. 

 
तदािद मेताद Millardia meltada. Muridae मूषका . 
 



 

अनुकर्मिणका 

वसित:– भारत व पािक तान. 
 
ही घूस तादूंळ व कापूस याचं्या िपकानंा फार तर्ास देते. आकाराने ही लहान असते. १३ cm 

मुख्यागं आिण िततकेच शपूेट असते. िहचे केस राठ नसतात. िहचे कान वाटोळे असतात. 
 

झुडपी घूस Bush rat. 
 
तदािद गोलंुद Golunda ellioti. Muridae मूषका . 
 
वसित:– पािक तान व भारत. 
 
ही घूस मेतादीपेक्षाही लहान असते. मुख्यागं १० cm आिण शपूेट िततकेच असते. िहचे घरटे 

एखा ा झुडपाच्या फां ावर िंकवा झुडपाखाली भईूवर का ा व पाने याचें बनिवलेले असते. 
 
रानघूस White tailed wood rat. 

 
मूषािद मूिषक Rattus blandfordi. Muridae मूषका . 
 
वसित:– भारत व पािक तान 
 
या घुशीच्या मुख्यागंाची लाबंी १५ cm व शपेटीचीही िततकीच असते. िहच्या शपेटीच्या शवेटच्या 

चतुथार्ंशाचा रंग पाढंरा असतो. ही आपले घरटे झाडावर िंकवा खडकाच्या एखा ा कपारीत बाधंते. 
 

छोटी बाबंघूूस Bay bamboo rat (कीचक = बाबं)ू 
 
तदािद कीचघूषक Canomys badius. Rhizomyidae कीचघूषा . 
 
वसित – नेपाळ, िसकीम, भतूान, आसाम, देश, सयाम. 
 
ही एक ड गराळ देशात राहणारी घूस आहे. आकाराने ही रानघुशीएवढी २० cm पयत लाबं 

असते. िहची शपेटी बरीच आखूड असते. िहचा रंग ताबंसू िंपगा असतो. आकृती वरवं ासारखी असते तरी 
ितचे दात सशासारखे आिण िततके मोठेही असतात. िहची व ती बाबंूच्या रानात असते हणून िहला बाबंू 
घूस हणतात. ती लाबं लाबं िबळे तयार करते आिण झाडाचंा पाला काडंी मुळे गवत इ. खाऊन राहते. 
सामान्य घुशीपेक्षा त्या मंद असतात त्यामुळे त्या सहज िंपजऱ्यात पकडता येतात. पाठलाग के यास त्या 
मागे वळून जोरदार िनषेध करतात. 
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आ॰ २६·९ छोटी बाबंघूूस. 
 

मोठी बाबं ूघूस Hoary bamboo rat. 
 
तदािद कीचघूष Rhizomys pruinosus. Rhizomyidae कीचघूषा  
 
वसित – आसाम, देश आिण सयाम. 
 
या घुशीचा आकार छो ा बाबंघुूशीपेक्षा बराच मोठा ३५ cm पयत असतो. रंगही अिधक गडद 

असतो, आिण एकंदर रूप भयाण असते. वभावाने या छो ासारख्याच असतात. 
 

खार. वृक्षशाियका Squirrel. 
 
उंदरासारखे मुख्यागं, िंपजारलेले केस, को ासारखे झुपकेदार शपूेट असलेला हा कंृतक 

सवार्ंच्या पिरचयाचा आहे. यात अनेक जाती आहेत. काही मनु यव तीत राहतात. त्या खारी माणसाच्या 
घरात सहसा िशरत नाहीत. त्या झाडावर राहतात व झाडावरतीच चरतात. पाला, फुले, मध, फळे, हे 
त्याचें िनत्याचे खा  असते. मधून मधून त्या झाडाची साल खातात आिण सालीखालचे िकडेही वचूेन 
खातात. कधी कधी त्या प याचंी अंडी चोरून खातात. झाडे दूर दूर अस यास एका झाडावरून उतरून 
दुसऱ्यावर चढतात. हा चढउतार त्या अितशय चलाखीने करतात. तुरतुरी चाल आिण शपूेट झटकण्याची 
आिण उभारण्याची ऐट पाहण्यासारखी असते. खाली भईुवर त्या िचतच थाबंतात. िनभर्यता वाटली तरच 
त्या तसे करतात. मागले पाय मुडपून बसून पुढच्या पायानंी खा  पकडून त्या ते त डाने कुरतडतात. काही 
खारी झाडाच्या ढोलीत पाने, गवताच्या का ा इत्यािद सािहत्य रचून घर करतात. काही 
काटक्यापाचो याचें वतंतर् घरटे रचतात. ते बहुधा उंच जागी बारीक फां ामध्ये रचलेले आढळते. हा 
ाणी उंदराएवढा खरा पण आवाज उंचा आिण मोठा काढतो. उ ार एकाद दुसऱ्या अक्षराचाच असतो, पण 
त्याची आवृ ी पु कळ होते. पु कळवेळा आवाज खारीचा असतो पण बुलबुल प याचा असावा असा आभास 
होतो. 

 
गावठी खारीचे मुख्यागं टीचभर िंकवा त्याहूनही कमी असते. शपूेट साधारण िततकेच लाबं असते. 

रंग पाठीकडे जरा दाट करडा तपिकरी असा असतो, आिण पोटाकडे अमळ िफका असतो. डोक्यापासून 
शपेटाकडे व शपेटीतसु ा प े  असतात ते पाढंरे असतात. काही जातीत तीन प े  असतात, काहीत पाच 
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असतात. या खारी मनु य व तीतच राहतात असे नाही, तर त्या शतेीभातीतही राहतात. पण माणसाची 
चाहूल सोडून रानावनात जात नाहीत. 

 
िचतर्ात दाखिवलेली खार अमेिरकेतील गावठी खार आहे ितला रंगावरून ताबंडी खार हणतात. 

अमेिरकेत इतरतर् थो ा थो ा वगे या जातीच्या खारी आहेत. या खारीची लाबंी शपेटीसकट सुमारे ३० 
cm असते. भारतीय खारींचे देखील सामान्यरूप आिण वभाव असाच असतो. आतली रचना व बाहेरचा 
रंग यात थोडे फरक असतात. िविवध जातींच्या खारी जगभर आढळतात. 

 
ताबंडी खार Red squirrel. 

 
तदािद शाियका Tamiasciurus hudsonieus. Sciuridae शाियका . 
 
वसित:– पूवर् अमेिरका. 
 

 
 

आ॰ २६·१० ताबंडी खार. 
 

भारतीय पाचप ी खार Five striped palm squirrel. 
 
तदािद प शाियका Funanbulus pennantii. 
 

भारतीय तीनप ी खार Three stiped palm squirrel. 
 
प शाियकािद ितर्प  Funanbulus palmarum. Sciuridae शाियका . 
 
वसित:– या दोनही जातीच्या खारी िहमालयाच्या पायथ्यापासून दिक्षणेस पािक तान व भारतभर 

सवर्तर् आढळतात. पिहली उ रेत िवपुल आिण दुसरी दिक्षणेत िवपुल आहे. याचं्या अंगावर कर ा रंगात 
पाढंरे प े  खां ापासून मागे गेलेले असतात. 

 
िहमालयीन वनात खारी गावठीहून थो ाशा मो ा असतात. त्याचंा रंग अिधक काळसर असतो. 

त्यात पोटाकडे करडा रंग असणारी जात आहे आिण पोटाकडे नािंरगी रंग असणारी जात आहे. पिहली 
जात कमी उंचीवर राहणारी आहे. 
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तीन ब ा खारी 

 
वरील खारींच्या दु पट आकाराच्या खारी आहेत त्या जंगलात राहतात. आकार मोठा असला तरी 

त्या सामान्य खारीपेक्षाही अिधक िभत्र्या असतात. एका जातीचा रंग ताबंसू, दुसरीचा करडा, तर ितसरीचा 
काळा असतो. 

 
पखंवाली खार, सामान्य खारीच्या तीन चार पट आकाराच्या खारी जंगलात आढळतात. त्यानंा 

पखं असतात. ते पखं त्वचेचेच पसारे असून ते मनगटापासून गुडघ्यापयत पसरलेले असतात. एरवी ते 
दुमडून अंगासरसे ठेवलेले असतात. पण खाली झेप घेताना ते पसरून राहतात. त्यामुळे खारीला 
उंचावरून भईुवर येताना हापका बसण्याचे टळते. यामुळे ती शपे ास हात पुढे उडी सहज िबनधोक घेऊ 
शकते. त्यात अनेक का या व िंपग्या जाती आहेत. 

 
पखंवा या खारीमध्ये लहान्या जातीही आहेत. त्याचें मुख्यागं सामान्यतः वीतभर लाबं असते. 

का मीरी पखंवाली खार यापैंकी आहे. िहमालयाच्या इतर भागात आिण आसामटेक ावर अन्य जाती 
आहेत. सवर् पखंवा या खारी िदवसा िवसावा घेऊन रातर्ी भ य शोधतात. 

 
मोठी िंपगी पंखवाली खार. Large brown flying squirrel. 

 
तदािद पक्षाियका Petaurista phillipensis. Sciuridue शाियका . 
 
वसित:– गंगेच्या दिक्षणेचा भारत देश. 
 

 

 
आ॰ २६·११ बैठी पखंवाली खार. 
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आ॰ २६·१२ मोठी पखंवाली खार. 
 

का मीरी पंखावाली खार Kashmir flying squirrel. 
 
तदािद पतितर्का Pteromys fimbriatus. Sciuridae.शाियका . 
 
वसित:– पि म िहमालय. 

 
िहमालयीन माम त Himalayan marmot. 

 
तदािद माम त Marmota himalayana. Sciuridae. शाियका . 
 
वसित:– नेपाळ, िसकीम, गढवाल, का मीर, लडाख. 
 
माम त नावाचा एक पशू िहमालयावर आढळतो. िनत्य िहमरेषा आिण चल िहमरेषा याचं्यामधे याची 

वसित असते. आकाराने हा सशापेक्षा थोडा मोठा असतो. सशाच्यापेक्षा याचे कान अगदीच बारीक असतात 
आिण शपूेट बरेच मोठे असते. इतर आकृित सशाच्या सारखी असते. याचा रंग ताबुंस िंपगा आिण 
पाठकण्यावर काळा असतो. हा िबळे करून राहतो. हा शाकाहारी आहे. िहमरेषा खाली उतरते ते हा हा 
िबळातच िहमिनदर्ा घेतो. 

 

 
 

आ॰ २६·१३ िहमालयीन माम त. 
 

आिशयन माम त Longtailed marmot. 
 
माम तािद दीघर्पुच्छ Marmota caudata. Sciuridae शाियका . 
 
वसित:– लदाख, िगलिगत, आिण त्यापलीकडे मध्य आिशया. 
 
दुसरी एक माम त जात आहे. त्या जातीच्या माम ताला शपूेट असते, ती बरीच जाड असून त्याच्या 

पाठकण्याइतकी लाबं असते. या माम ताचा रंग बराच उजळ असतो. 
 

िहमालयीन शशुदंर Himalayan mousehare. 
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तदािद शशुदंर Ochotona royeli. Ochotonidae. शशुदंरा . 
 
वसित:– पि म िहमालयावर ३३०० ते ४२०० मीटर उंचीपयत. पूवर् िहमालयावर २४०० मीटर 

उंचीच्या वर. 
 
हा एक िहमालयीन कंृतक पशू आहे. हा काहीसा सशासारखा आिण काहीसा उंदरासारखा असतो. 

याचे कान उंदरासारखे आिण इतर अंग सशासारखे असून याला शपूेट मुळी नसतेच. याचा आकार मो ा 
घुशीएवढा असतो. िनत्य िहमरेषेच्या खाली वृक्षरेषेच्या वर हा राहतो. दगड–ध ामध्ये खेळताना हा 
पु कळानंी पािहला आहे. हा िहवा यात िहमिनदर्ा घेतो की नाही ते माहीत नाही. 

 

 
 

आ॰ २६·१४ िहमालयीन शशुदंर 
 
मध्य व उ र आिशया, पूवर् युरोप व उ र अमेिरका येथे थो ा िनरा या शशुदंराचं्या जाती आहेत. 
 

साळू, शलींदर (सायाळ) Porcupine. 
 
तदािद शलींदर Hystrix leucura. Hystricidae शलींदरा . 
 
वसित:– भारत, पािक तान, बलुिच तान, इराण, सीिरया, आिशया-मायनर, पाले टाईन. 
 

 
 

आ॰ २६·१५ साळू. 
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हा कंृतक पशू काटेरी केसामुळे िस  आहे. याचा आकार सशाच्या दु पट असतो, चाल व 
बसण्याची ढब सशाच्या सारखी नसते. कातडीचा रंग काळसर असतो. साधे केस तसेच असतात. मानेवर 
आिण ितजपुढे डोक्यावर वीत दीड वीत लाबं का ाचंी एक रागं असते. ते काटे पाढंरे असतात. 
पाठकण्यावर आिण शजेारी ढंुगणावर टोकदार स याचंा एक पुजं असतो. तो त्याला िमटता येतो िंकवा 
िंपजारता येतो. श यवतं उंदीर अशा अथीर् शलींदर हे नाव योजले आहे. 

 
हा पशू खडकाळ देशात राहतो. आप याला राहण्याकरता तो मोठाली िबळे करतो. िबळाच्या 

शवेटी एक श त कोठडी असते त्यात एक सबधं कुटंुब राहते. कोठडीला चोरवाटा ठेवले या असतात. 
िबळाच्या दाराशी मातीचा ढीग केलेला असतो. त्यात हाडाचें तुकडे पडलेले आढळतात. या पशूला हाडे 
आिण साबंराची गळालेली िंशगे चघळण्याची सवय असते. त्याच्या अंगावरच्या का ाचं्या वाढीला त्याची 
आव यकता असते. हा रागावला हणजे सळया िंपजारतो आिण केस उभारतो. अशा थाटात ही वारी 
शतर्कूडे ढंुगण करून मागे चाल करते. सळया शतर्चू्या अंगात रुत या की िनघत नाहीत, तुटून जातात 
त्याचं्या जागी सावकाशपणे दुसऱ्या उगवतात. साळूच्या सळयानी वाघ घायाळ झा याची आिण तात्काळ 
मे याचीही उदाहरणे घडली आहेत. 

 
बी हर Beaver. 

 
तदािद बी हर Castor canadensis. Castoridae बी हरा . 
 
वसित:– उ र अमेिरका. 
 
बीवरािद युरोपीय Castor fibra Castoridae बी हरा . 
 
वसित:– युरोपातील शीत देश. 
 
हे कंृतक पशू मोठे उ ोगी कारागीर हणून िस  आहेत. पाणमाजंराहून ते थोडे मोठे असतात. 

त्याचंी शपूेट व ासारखी चपटी असते. त्याच्या बोटामध्ये पडदे असतात. ते पाण्यात चागंले पोहोतात 
आिण चागं या बु ा मारू शकतात. एका ा त याकाठी ते आपली घरे बाधंतात. ती भईूखाली असतात. 
घराचे दार पाण्यात असते. घराला दोन मजले असतात. एक पाण्याखाली असतो, दुसरा पाण्यावर असतो. 
पिह यात ते आपले अ  साठवतात आिण दुसऱ्यात वसती करतात. त्याचें अ  हणजे झाडाच्या मो ा 
खोडाची साल आिण डहा या हे असते. िहवा यात बफर्  पडते ते हा ते घरात राहून साठवले या अ ावर 
िनवार्ह करतात. इतर िदवसात अ  िमळवनू त्याचे साठवण करतात, नवी घरे बाधंतात आिण तळे नसले 
तर ते तयार करून घेतात. त्याकरता ते एका ा ओ ाला लाकडी सामानाचा बाधं घालतात. लाकडे तरंगू 
नयेत हणून त्यावर ते ध डे रचतात, आिण फटीत िचखल भरतात. त्याचे हे उ ोग रातर्ी चालतात. ते 
मोठमोठाली झाडे पाडतात. मो ा खोडाचें तुकडे पाडतात आिण ते ज्यातून वाहून नेता येतील असे कालव े
उकरून तयार करतात. झाडे तोडण्याचे आिण कापण्याचे काम ते आप या दातानी करतात. त्याचंी मोठी 
जूट असते. मोठमो ा टो या वसाहती करून राहतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २६·१६ बी हर. 
 

िंचिच ा Chinchilla. 
 
तदािद िंचिच  Chinchilla lanigera. Chinchillidae.िंचिच ा . 
 
वसित – दिक्षण अमेिरकेतील अँडीज पवर्त. 
 

 
 

आ॰ २६·१७ िंचिच ा. 
 
हा कंृतक पशू साधारण उंदराएवढा असतो पण याचा त डावळा बोजड असतो आिण शपूेटही 

बोजड असते. याचा रंग चकचकीत करडा असतो. हा घर करून राहणारा आहे. हा खडकाच्या िचराफटीत 
िंकवा भईुत िबळे करून त्यात राहतो. याच्या नरमादीची जोडी जमली की जन्मभर तशीच िटकते. सुमारे 
३॥ मिहन्याच्या गभर्वासानंतर दोन चार िपले होतात. त्याचें डोळे जन्मतः उघडे असतात. आई त्याना दीड 
मिहनाभर पाजते. सात मिहन्यानंी त्यानंा ौढत्व येते. वषार्तून २।३ खेपा होतात. आयु य सुमारे १० वष 
असते. ह ी वन्य िंचिच ा फार करून रािहलेला नाही. तरी त्याच्या सुंदर लोकरीकरता त्याला पाळणारे 
लोक अमेिरकेत संयु  सं थानात आहेत. पाळलेले िंचिच े धन्यावर फार ेम करतात. हा धंदा १९२३ 
पासून सुरू झालेला आहे. 

 
झोपाळू उंदीर (Europeon red) Dormouse. 

 
तदािद मंदमूषक Muscardinus avellanarius. Muscardinidae मंदमूषका . 
 



 

अनुकर्मिणका 

वसित – युरोपातील शीत देश. 
 
शीत देशात राहणारा हा एक कंृतक आहे. आकाराने हा लहान गावठी उंदराएवढा असतो. याचे 

शपूेट केसाळ असते. रंग खाकी असतो. धान्य फळे िकडे हे याचे खा  असते. हा झुडपात घरटी बाधंतो, 
िंकवा भईुत िबळे करतो. वतःकरता एक आिण िपलाकरता िनराळे एक अशी दोन घरटी असतात. वषार्तून 
थंडीचे सहा मिहने अंग गुंडाळून घेऊन ते झोप घेतात. त्यापूवीर् ते ल  झालेले असतात. आिण त्यानंी 
थोडाबहुत अ संचयही केलेला असतो. थंडीत मधून मधून उतार पडतो. ते हा ते जागे होतात, थोडे अ  
खातात आिण पुनः झोपी जातात. झोप संपेपयत त्याचं्या अंगावरील चरबी बरीच कमी होते. 

 

 
 

आ॰ २६·१८ झोपाळू उंदीर 
 

वगीर्करण – 
 
कंृतक ही एक ेणी गणलेली आहे. ितच्यात शशा  हे एक कुल आहे. त्यात या एका गोतर्ात शश 

आिण दुसऱ्यात शशक अशी गणना आहे. 
 
उंदीर व घुशी याचे एक कुल आहे, मातर् त्यात बाबंघूूस धरावयाची नाही. उंदरात गावठी उंदीर व 

शतेउंदीर याचें गोतर् एक आहे. इतराचंी िभ  आहेत. गावठी घूस, िंपगल घूस आिण रानघूस या एका 
गोतर्ात आहेत, बाकीच्याचंी गोतेर् िभ  आहेत. बाबंघुूशी दोन, त्याचें कुल एकच पण इतर घुशींच्याहून 
िनराळे आहे. त्याचंी गोतेर् िभ  आहेत. 

 
खारी व माम त याचे कुल एकच आहे. दोन प ेरी खारींचे गोतर् एक आहे. तसे दोन माम ताचेंही 

एकच आहे. बाकीच्याचंी गोतेर् िभ  आहेत. दोन बी हर एका गोतर्ातले आहेत. बाकीच्याचंी गोतेर् िभ  
आहेत, कुलेही िभ  आहेत. 

 
ेणी कंृतक. 

 
इच्यात कुले:– १ शशा , २ मूषका , ३ कीचघूषा , ४ शाियका , ५ शशुदंरा , ६ शलींदरा , ७ 

बी हरा , ८ िंचिच ा , ९ मंदमूषका . 
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करण २७ 
 

घोडा गाय शळेी मढी इत्यादी 
 

शाकाहारी पशू 
 
या करणात पु कळ पशूचंा िवचार करावयाचा आहे. ते सवर् शाकाहारी आहेत. गाय हैस शे या 

म ा हे पशू पाळीव अस यामुळे पिरचयाचे आहेत. त्याचें वन्य बाधंव अनेक आहेत. त्या सवार्ंच्या पायानंा 
दोन दोन खुर असतात. ते सवर् रवथं करतात. उंट, िजराफ, लामा, अ पाका, ओकापी हे रवथंी आिण 
युग्मखुरीही आहेत. (युग्म = जोडी) ते दूरदेशी अस यामुळे पिरचयाचे नाहीत. ते रवथंी असले तरी त्याचं्या 
पचनिदर्याचंी रचना इतर रवथंीपेक्षा िनराळी असते. िजराफ व ओकापी हे काहीसे हिरणासारखे आहेत. 
िहपो हा युग्मखुरी आहे पण इतराहून बराच िनराळा आहे तसाच वराहही. गडा हा एक भला मोठा ाणी येथे 
सािंगतला आहे. त्याच्या पायाला तीन बोटे असतात. तो अयुग्मखुरी आहे. तापीर हा पशू आहे, त्याच्या 
पुढील पायाला तीन आिण मागील पायाला चार बोटे असतात. तो युग्मायुग्मखुरी होय. हे पशू भारताच्या 
शजेारच्या देशातले आहेत. एकंदरीने पाहता हा एक शाकाहारंी पशूचंा बहुरंगी गट आहे. आरंभी घोडा 
गाढव खेचर आिण झी ा याचंा िवचार करावयाचा आहे. ते चारही अयुग्मखुरी आहेत. त्याचं्या पायाला 
एकेकच खुर असतो. 

 
रानघोडा Wild horse. 

 
तदािद हय Equus caballus. Equidae हया . 
 
वसित:– मंगोिलया. 
 
वन्य घोडा आज केवळ मंगोिलयात आहे. पाळीव घो ापेक्षा तो बराच गचाळ िदसतो. कारण 

त्याचे केस चागंले चापून बसलेले नसतात. त्याचे शपूेट पाळीव घो ाइतके केसाळ नसते. त्याचे कान मातर् 
पाळीव घो ाच्यासारखेच असतात. पाळीव घो ाचें पु कळच कार आहेत. ाचीन काळापासून घोडा 
माणसानंी िनरिनरा या कामाकरता पाळलेला आहे. नागंर ओढणे, ओझी ओढणे, चलाख वाहने ओढणे, 
वार वाहणे, यु सािहत्य वाहणे, इत्यािद कामे त्याजकडून करून घेतली गेली आहेत. त्या त्येकाला 
योग्य असा घाट असलेला एकेक कार िनमार्ण झाला आहे. चालू शतकात मातर् घो ाचे महत्त्व बरेच कमी 
झाले आहे. 
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आ॰ २७·१ रानघोडा. 
 
घोडा, क ाळू, िव ासू, चलाख आिण एकंदरीत उमदा पशू आहे. त्याची वािमिन ा 

वाखाणण्यासारखी असते. माणसाला अंधारात वाट िदसत नाही पण घो ाला िदसते. रातर्ी वाट 
काढण्याचे काम घो ावर सोपिवले असता तो मालकाला नेमक्या जागी पोचवतो. तुरंग तुरंगम हे श द 
चपळ या अथीर् असलेले घोडा या अथार्चे झाले आहेत. हॉसर् पॉवर (तुरगता) हणून जे यावहािरक माप 
आहे ते काम करण्याच्या त्वरेचे आहे. घो ाची काम करण्याची त्वरा थम मोजली जाऊन हे माप ठरवले 
गेले. 

 
गाढव. गदर्भ Ass. 

 
हयािद गदर्भ Equvs onager (acinus). Equidae हया . 
 
वसित – कच्छ, वाय य पाक, बलुिच थान (हबसाण, ितबेट). 
 
हा पशू बेअकली हणून िस  आहे. तथािप हे िवशषेण बरेचसे अितशयो  आहे. सामान्य 

गाढवानंा घो ापेक्षा अ ल िवशषे कमी असते असे नाही. ही इमानी असतात, क ाळू असतात, चपलही 
असतात. ती उिकरडे फंुकतात आिण क्षदुर् खाणे खाऊनही क  करतात. ती काटक असतात हा िवशषे 
आहे. त्याचंा आवाज अि य असतो, आिण ती ओंगळ िदसतात, हे मातर् खरे आहे. घो ा माणे जपणूक 
आिण खाणे िपणे िदले असता ती तुकतुकीत आिण वच्छ राहू शकतात. आताच्या इतके जुन्या काळी 
गाढवाना ओंगळ मानीत नसत, असे िदसते. कारण जुन्या सं कृत वा यात परीट लोक गाढवचे पाळीत, 
असे सािंगतलेले आहे. उ र आि केत अजूनही दुधाकरता गाढिवणीचे कळप पाळतात. तेथेच वन्य गाढवे 
आजही आहेत. ती पाचपंचिवसाचे कळप करून राहतात. ती ताशी ३०, ३२ मलै पळू शकतात. त्यानंा 
घोरखार हणतात. चागं या रीतीने पालनपोषण के यामुळे घो ा माणे गाढवाच्या िविश  गुणाच्या 
िविश  पोटजाती आि का युरोपात झाले या आहेत. येथेही एकाद दुसरी चागंली पोट–जात आहे. 
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आ॰ २७·२ गाढव. 
 

खेचर (हधर्भ). 
 
घोडी आिण गाढव यानंा अपत्य होते त्याला खेचर हणतात. खेचरातही नर मा ा असतात पण 

त्यानंा संतित सहसा होत नाही, िवशषे यव थेने होते. खेचराचे कान घो ाच्या पेक्षा लाबं असतात. 
खेचराची शपूेट अंशतः घो ाच्या सारखी व अंशतः गाढवाच्या सारखी असते. खेचर घो ासारखे चपळ 
असून गाढवासारखे काटक असते. ड गरावरून अवघड वाटेने ओझे घेऊन जाण्याला त्याच्या सारखा 
दुसरा पशू नाही. मायेने वागवले असता ते सीधे वागते. पण थो ाशा िनिम ाने िबथरले असता ह ाला 
पेटते आिण काही के या ऐकत नाही. घोडा आिण गाढवी याचं्या पासूनही संतती होते. अशा पशूच्या 
शपेटीचा दाडंा गाढवाच्या सारखा पण केस घो ाच्या सारखे असतात, आिण कान घो ाच्या पेक्षा अिधक 
लाबं असतात. बाकी अंग घो ासारखेच आिण गुणही घो ासारखेच असतात. 
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आ॰ २७·३ खेचर. हदर्भ. 
 

झी ा Zebra. 
 

तदािद झीबर Equus zebra Equidae हया . 
 

 
 

आ॰ २७·४ झी ा. 
 
वसित – आि का. 
 
हा पशू गाढवासारखा असतो. मातर् भरुकट िंकवा िंपगट अंगावर लाबं लाबं काळे प े  असतात, तसे 

गाढवाला कधी नसतात. या पशूनंा संगर्हाकरता पाळलेले आहेत, सकर् शीकरताही पाळलेले आहेत पण 
मो ा यवहारात या कामाला लावलेले नाही. घोडीचा याचा संकर होऊ शकतो. अपत्ये होतात पण 
त्याची आणखी पुढे िपढी होऊ शकत नाही असे अनुभवास आले आहे. 

 
गडा ख ग One horned rhinoceros. 

 
तदािद ख ग Rhinoceros unicornis. Rhinoceridae ख गा . 
 
वसित – नेपाळ आिण आसाम. 
 
हा ओंगळपणाचा एक िजवतं पुतळाच असतो. हा खां ाशी माणसाइतका उंच असून लाबंीला 

त्याच्या दीडपट असतो. त्याचे शपूेट दीड हाताहून थोडे अिधक लाबं असते. त्याच्या नाकामागे एक िंशग 
असते ते वीत दीडवीत लाबं असते. ते िंशग हा खरोखरी त्वचेचाच एक उंचवटा असतो. तो घ  झालेला 
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केसाचा पुजंका असतो असे हटले तरी चालेल. त्याच्या आत हाड नसते. ग ाचे कातडे फार टणक 
असते. त्यावर कडक टगळे असतात. केस फार तुरळक असतात. नाही हणावयास ते कान आिण शपूेट 
यावर मातर् बरेच असतात. त्याचे पाय खंुटासारखे असतात. त्यासं तीन तीन बोटे असतात. रंग काळपट 
िंपगा असतो. 

 

 
 

आ॰ २७·५ गडा. 
 
गडा गवती रानात राहतो आिण गवत खातो. तो बहुधा एकाकीच असतो, कळप करीत नाही. तो 

पाण्यात िशरत नाही, िचखलात लोळतो. त्याचे सुळे दात डुकराच्या सारखे बाहेर येतात. तो सहसा 
कोणावर ह ा करीत नाही, पण िबचकला हणजे सु यानीच शतर्वूर मारा करतो. त्याचे दृि सामथ्यर् अगदी 
िनकृ तीचे असते. 

 
ग ाला एक चमत्कािरक खोड असते. त्याची िव ा टाकण्याची जागा ठरलेली असते. त्या 

जागेकडे जाताना तो मागे मागे पावले टाकीत जातो. िशकारी लोकानंा ही चागंली संधी सापडते. ते 
त्याचवळेी त्याजवर हार करतात. 

 
ग ाचा गभर्वास दीड वषर् असतो. जन्मतः वजन साधारण माणसाच्या एवढे असते. जा हामध्ये गडे 

आहेत ते यापेक्षा जरा लहान असतात. याच्या खां ामागची त्वचेची घडी डावी उजवीकडे सलग असते. 
मलायात ही जात आज आहे आिण गे या शतकात देशात होती. 

 
सुमातर्ामध्ये गडे आहेत ते आणखी लहान आहेत पण त्यानंा दोन िंशगे असतात ती एकामागे एक 

असतात. आकाराने ती लहान असतात. हे गडे मुख्यतः झाडपाला खातात आिण थोडेसे गवत खातात. 
आि केत गडे आहेत यानंाही दोन िंशगे असतात. हे गडे नेपाळी पेक्षाही उंच व िध पाड असतात. याचंा रंग 
काळा असतो याचें कातडे २ cm जाड असते. याचे िंशग हात दोन हात लाबं असू शकते. 

 
मलायी तापीर Malay tapir. 

 
तदािद तापीर Tapirella indicus. Tapiridae तापीरा . 
 
वसित:– मलाया, सुमातर्ा, तेनासेरीय ( देश). 
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हा पशू लहानशा हशी एवढा असतो. याला िंशगे नसतात, शपूेट आखूड असते आिण वरचा ओठ 
थोडा पुढे गेलेला असतो तो त्याला खाली वाकवता येतो. याच्या कानाला टोके नसतात. याच्या पुढच्या 
पायाला चार आिण माग याला तीन बोटे असतात. पाठीचा आिण डा या उज या कुशींचा रंग उजळ असतो, 
बाकीचा काळपट असतो. िपलाचं्या अंगावर िपवळे प े  पुढून मागे गेलेले असतात. याची व ती दाट 
जंगलात असते. तेथे ते कोवळा झाडपाला फळे गवत याजवर िनवार्ह करतात. िदवसा नदी ओ ाच्या 
काठी हा िवसावा घेतो, काही वळे पाण्यात खेळतो आिण िचखलात लोळतो. याचा वभाव िभतर्ा असतो. हा 
सहसा माणसावर चाल करीत नाही. याचंी कुटंुबे असतात पण मोठाले कळप नसतात. लहानपणी पकडले 
असता हे माणसाळतात. 

 

 
 

आ॰ २७·६ तापीर. 
 

अमेिरकन तापीर American tapir. 
 
तापीरािद अमेिरकीय Tapirella americanus. Tapiridae तापीरा . 
 
वसित:– दिक्षण अमेिरकेतील अमेझॉन देश. 
 
हे पशू मलायीपेक्षा थोडे लहान असतात. त्याचंी त डे अिधक बोजड असतात. शपूेट फारच आखूड 

असते, तसेच कानही. याचंा रंग जवळजवळ काळा असतो. छाती आिण डोक्यावर थोडी उजळ छटा 
असते. 

 
कोलंिबया आिण मध्य अमेिरकेत तापीर आहेत. त्यात काही क्षु क रंगाचे व आकाराचे भेद आहेत. 

मासंाकरता तापीराचंी हत्या बरीच होत आहे. 
 
आज जे तापीरामध्ये भेद आहेत ते थोडेसेच आहेत. लक्षावधी वषार्पूवीर् जे तापीर होते त्याचं्यामधे 

इतकाही भेद न हता असा भू तरातला पुरावा आहे. 
 

चमर याक. Yak. 
 
Bos gruniens. 
 
तदािद चमर Poephagus grunniiens. Bovidae गवया . 
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वसित:– लडाख, ितबेट, अंशतः चीनमधील कान्सू. 
 
ज्याच्या केसाच्या चौऱ्या करतात त्या पशूचे नाव चमर आहे. ितबेटी नाव याक हे आहे. चमर मो ा 

िध पाड बलैाएवढा असतो. त्याचा बाधंा तसाच असतो. िंशगे बारीक पण लाबंलचक असतात. त्याला विंशड 
नसते. शपेटीला घो ाच्यासारखे लाबं लाबं केस आरंभापासून असतात. एकंदर अंगावर बोटबोट लाबं 
केस असतातच पण खादंा पोट-ढंुगण याखालच्या काठाला झालर लाव यासारखे हात दीड हात लाबं केस 
असतात. हा पशू बसला हणजे या केसाचंी चागंली गादी त्याच्या अंगाखाली तयार होते. हे पशू िहम-
रेषेच्या जवळपास राहतात. उबदार हवा त्यानंा सोसत नाही. ते पाणी िपण्याऐवजी िहमच खातात. त्या 
देशात उगवणारे गवत खुरटे असते ते आिण दगडफूल यावर त्यानंा उदरिनवार्ह करावयाचा असतो. 
िहमातून पाझरणाऱ्या पाण्यात ते खुशाल बसतात. पहाडी लोकानंी चमर पाळलेले आहेत. त्याचं्या अंगावर 
कोठेकोठे पाढंऱ्या केसाचें झुबके असतात त्याचं्या पाढंऱ्या चौऱ्या करतात. वन्याचं्या अंगावर पाढंरे केस 
नसतात. वन्यचमर िभतेर् असतात, माणसावर चाल करीत नाहीत, त्यापासून दूर पळून जातात. पाळीव 
चमर ओझी वाहतात आिण चमरी दूध देतात. उतारावरच्या पाळीव गाई आिण चमर याचंी संतित होते ती 
चागंली काटक असते. ितला िहमालयाच्या माथ्यावरची थंड हवा सोसते तशी उतारावरची उ ण हवाही 
सोसते. हणून असे चमर यापाऱ्याचंी ओझी वाहण्याकरता िवशषे उपयोगी पडतात. 

 

 
 

आ॰ २७·७ चमर. याक. 
 

गवा. गौर. गवय Gaur. 
 
तदािद गवय Bibos gaurus Bovidae गवया . 
 
वसित:– भारताचा ड गराळ भाग, त्याच माणे देश व मलावा याचंाही. 
 
पाळीव गायी बलै सवार्ंनी पािहलेच आहेत. त्याहून अमळ मोठे गाय बलै वन्य अव थेत असतात 

त्यानंा विंशड नसते पण त्या जागी हाडाची उंच फळी असते. या पशूनंा गवय हणतात. गवय हणजे गवा. 
त्यालाच गौर हणतात. गवयाचा रंग काळसर तपिकरी असतो. फ  खुराचं्या वरच्या साधं्यापासून 
खुरापयतचे पाय पाढंरे असतात. वरच्या शरीराच्या मानाने पाहता पाय बारीक असतात आिण खूरही बारीक 
असतात. िंशगाचं्यामध्ये कपाळ उंचट असते. गवय वभावाने िभतेर् असतात. ते सहसा माणसाच्या वाटेस 
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जात नाहीत. उलट माणसापासून दूर पळून जातात. गवयाचें कळप असतात त्यात गाई बलै असतात. 
त्यात बलैच पुढारी असतो. तोच गोपित असतो. िववाहाच्या ऋतूत तो इतर बलैाना हुसकावनू देतो, िंकवा 
तरुणापैंकी एखादा त्याच्यासकट इतरानंा हुसकावतो. पराभतू बलै वतंतर्पणे िंकवा आपसात जूट करून 
राहतात. गवय टेकडावर चरायला जातात आिण दरीत या झाडीत िवसा याला येतात. रानात काही काही 
िठकाणी जिमनीला लोणा आलेला असतो त्या िठकाणी हे पशू जमून जमीन चाटतात. 

 

 
 

आ॰ २७·८ गौर. गवा. 
 
गवय वासरू जन्मानंतर घटकाभरात आईबरोबर िंहडू शकते. तथािप आई काही थोडे िदवस 

कळपावगेळी पण जवळपास राहते, नंतर कळपात सामील होते. 
 

 
 

आ॰ २७·९ क तूरी चमर. 
 

क तूरी चमर. बायसन Musk ox bison. 
 
तदािद बायसन Bison bison. Bovidae गवया . 
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वसित – ईशान्य कानडा, गर्ीनलँड आिण त्यापलीकडील ीपे. 
 
भारतात िहमालयावर जसा चमर नामक पशू आहे तसा बायसन नामक पशू अमेिरकेतील पिरधुर्व 

देशात आहे. या पशूच्या मासंाला क तूरी सारखा वास येतो हणून त्याला क तूरी चमर–म क ऑक्स–
हणतात. हे पशू चमराइतके उंच नसतात. साध्या बलैाइतके असतात. त्याचं्या अंगावर चमराच्या सारखे 
लाबंलाबं केस असतात. तथािप ते डोक्यापासून खां ापयतच असतात. इतरतर् नसतात. त्याचं्या िंशगाचें 
वळण आधी खाली आिण मग बाजूला असे असते. त्याचंा रंग गडद िंपगा असतो. उन्हा यात त्याचें लाबं 
केस गळून पडतात आिण त्या खाली असलेले आखूड केस उघडे पडतात. त्याचं्या खुराच्या दुबेळक्यात 
केस असतात, त्यामुळे ते बफार्वर चालू शकतात. वन्य क तूरी चमर आता नाहीसे झा यासारखेच आहेत. 
आता ते राखीव रानात मातर् रािहले आहेत. पूवीर् ते कानडा आिण संयु सं थाने येथे िवपुल होते. 

 

 

 
आ॰ २७·१० औरोख. 

 
औरोख Auroch. 

 
चमरािद औरोख Bos primigenius. Bovidae गवया . 
 
वसित – ह ी कोठेही नाही. ाचीन काळी युरोपात. 
 
या नावाचे पश ूचारश ेवषार्पूवीर् नाहीसे झाले. ते अथार्त वन्य होते. ह ीची युरोपीय पाळीव गोजात 

यापासून िनपजली आहे. या युरोपीय गायी-बलैानंा विंशड नसते, पोळीही िवशषे नसते. िंहदी गायीबलैानंा 
दोनही असतात. िंहदी गायी बैल चमर आिण गवय याचं्या वशंातले असाव ेअसा तकर्  आहे. 

 
बिंंटग. साईन. Banting. Tsaine 
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तदािद बिंंटग Bibos banteng. Bovidae गवया . 
 
वसित – देश, सयाम, मलाया, बोिर्नओ व जावा. 
 
हा पशू गवयापेक्षा अमळ लहान आिण बारीक असतो. आकृित ग यासारखीच असते. रंगात थोडा 

फरक असतो. याचा रंग त ड व ढंुगण यावर उजळ िंकवा पाढंरा देखील असतो, काही काही बंिंटग काळे 
देखील असतात. गवया माणेच याचें लहान मोठे कळप असतात. गवत, बाबंचेू अंकूर व झाडपाला हे याचे 
खाणे असते. गवय ड गरटेकडावर चरावयास जातात तसे बिंंटग जात नाहीत. ते पठारावर चरतात. 

 
रान हैस Wild buffalo. 

 
तदािद मिहष Bubalus bubalis. 
 
चमरािद मिहष. Bos babulus. Bovidae गवया . 
 
वसित – नेपाळ–तराई, आसामपठारे, ओरीसा व मध्यभारतातील काही भाग. 
 
पाळीव हैस जशी असते तशीच रान हैस असते. त्यापैंकी गावठी िंकवा सुरती हशीशी ितचे िवशषे 

सा य आकृतीच्या बाबतीत असते. आकाराने रान हैस बरीच मोठी असते, रेडा चागंला पुरुषभर उंच 
असतो. रंग काळा असतो. गवय आिण बिंंटग या माणे गुडघ्यापासून खुरापयत मातर् पाढंरा असतो. पावले 
पाळीव हशीसारखीच पसरट असतात. मिहष दलदलीत िंकवा त्या शजेारच्या रानात राहतात. ते कळप 
करून राहतात. ते वाघाला देखील सहसा दाद देत नाहीत. जुटीने त्याचा ह ा परतवतात. हे शौयर् गावठी 
हशीतदेखील आढळते. एकदा एक गाभण हैस रानात गेली, ती रातर्ी परत घरी आली नाही. शोध 
करताना िदसून आले की ती याली होती, ितचे पारडू पकडण्याकरता वाघ शजेारच्या झाडावर टपून 
बसला होता. तो खाली उतरला की हैस त्याच्या अंगावर िंशगे रोखून चाल करी; तो झाडावर परते. अशा 
त्याच्या येरझाऱ्या चाल या होत्या. 

 
अजािवक. शे याम ा. Goats and sheep. 

 
अजा हणजे शळेी आिण अिव हणजे मढी. यावरून अजािवक हा श द झाला आहे. पाळीव शे या 

म ा सवार्ंनी पािह या आहेत. त्याचें संगोपन मासाकरता, कात ाकरता आिण दुधाकरताही केले जाते. 
वन्य शे याचं्या जाती अनेक आहेत तशाच वन्य म ाच्याही आहेत. पाळीव शे याम ात फरक पु कळ 
असतो िततका वन्य शे या म ात नसतो. पाळीव म ाचं्या अंगावर सतत वाढणारे लोकरीरूप केस 
असतात. तसे पाळीव शळेीला नसतात. तथािप काही पाळीव शे यानंा लाबं लाबं केस येतात तसे वन्य 
मढीला येतात. म ाचं्या िंशगानंा वाटोळी वळणे असतात. त्यातले पिहले वळण भले मोठे असते, बाकीची 
उ रो र लहान असतात. त्याचंी टोके डा या उज या बाजूना जातात. शे याचंी िंशगे वर व मागे टोके 
करून वाढतात. शे यातला नर बोकड. त्यात या काहींना दाढी असते. सवर् बोकडाचं्या अंगाला घाण येते. 
म ानंा दाढी नसते. म ानंा गंध िंपड असतात ते त्याचं्या सवर् पायाचं्या बेचकामध्ये असतात. अजाचं्या 
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माग या पायास गंध िंपड नसतात, िच  पुढ यात असतात. आज्य हणजे तूप. यावरून थम शळेीच्या 
दुधापासून तूप काढीत असे िदसते. 

 
बकरी. शळेी. अजा Goat. 

 
रवथंी पशूपैंकी हा िस  पशू आहे. आताच त्याचे काही िवशषे सािंगतले. शे याचें संगोपन 

आप याकडे िवशषे झालेले नाही. मढपाळच शे या पाळतात. मासंािदकाकरता त्याचंा िवकर्य करतात. 
घरगुती दुभत्या करताही त्याचंी िनगा राखतात. परंतु त्याचें दुभते वाढवण्याचा धंदा परदेशात 
भारतात यापेक्षा अिधक झालेला आहे. ितकडील चागं या दुभत्या शे या रोजी पाच पाच शरेाहून अिधक 
दूध देतात. अथार्  त्यानंा दाणावैरण चागंली ावी लागते. तरी गाई हशीच्या इतकी ावी लागत नाही. 
संभाळण्याला त्या सो या असतात. त्या अवघड जागी चढू शकतात आिण झाडाझुडपाचंा पाला सहज 
कुरतडून खातात. त्यानंा रोग फार करून होत नाहीत. त्याचें मासंही िनरोगी असते. त्याचंी वतेे वषार्त दोन 
दोन होतात. दरखेपेस दोन करडे होतात. ती एक दोन वषार्तच ौढ होतात. शळेीचे दूध चागंले असते, पण 
दही लोणी ताक चागंले होत नाही. अंगोरा बकरीपासून लोकरीचे लाबं लाबं तंतू िमळतात. काि मरी 
बकरीपासून शाली करण्यायोग्य आखूड लोकर-धागे िमळतात. चागं या दुभत्या शे या दोन हात उंच 
असतात. काि मरी शे या लोकर देतात. त्या ठगण्या असतात. 

 
ड गरी (अजा) बकरी Rocky mountain goat. 

 
तदािद शलैाज Oriamnos americanus. Bovidae गवया . 
 
वसित:– उ र अमेिरकेतील रॉकी म टन आिण त्याच्या वाय येचे ड गर थेट अला कापयत. 
 
या शे या अवघड जागी चढण्यात िवशषे पटाईत असतात. जवळ जवळ उ या पवर्तावर त्या सहज 

चढतात. उंच जागी पठारे आहेत तेथे जाऊन त्या चरतात. सामान्य िंह  पशू अशा अवघड जागी चढू शकत 
नाही, माणूस तर नाहीच नाही. िहवा यात त्या खालपट जागी येतात ते हा आिण अ पवयी असतात ते हा 
त्या िंह ाच्या आहारी पडतात. त्या आकाराने मो ा असतात. पाठकण्याची लाबंी सहज तीन हात भरते. 
शपूेट वीतभरच असते. नरमादी दोघानंाही दाढी असते. त्याचंा रंग सवर्च शु  असतो. याचे मोठाले कळप 
नसतात. पण कुटंुबे असतात. नरमादी जोडी जमते, ती बहुधा कायम असते, गभर्वास सहा मिहने असतो. 
करडू जन्मानंतर १० िमिनटात उभे राहते आणखी दहा िमिनटानंी उ ा मारते. 
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आ॰ २७·११ ड गरी बकरी. 
 

मारख र Markhor. 
 
अजािद (मारव र) महाज Capra falconeri. Bovidae गवया . 
 
वसित:– का मीर, िहमालय आिण िंहदुकुश. 
 
हे पशू माणसाच्या कमरेच्यावर वीतभर िनघतील इतके उंच असतात. मा ा इतक्या उंच नसतात. 

त्या नराहून बऱ्याच ठगण्या असतात. दोघाचं्याही मानेपासून अध्यार्पाठीपयत लाबं लाबं केस असतात. नर 
मा ा दोघानंाही मोठेपणी हनुवटीखाली केस येतात. लाबं केस उन्हा यात गळून जातात. आिण 
िहवा यात चागंले येतात. रंग िंपगा असतो पण नर वृ  होतो ते हा त्याचा रंग पाढंरा होऊन जातो. नर 
आिण मा ा दोघानंा िंशगे असतात. पण नराची िंशगे िवशषे लाबं होतात. खां ापयतच्या उंचीपेक्षा िंशगाची 
लाबंी अिधक होते. ड गरी अजा माणेच माख र उभा चढ चढण्यात पटाईत असतात. याचें कळप असतात 
ते िहवा यात नरमा ाचें िम  असतात. इतरवळेी करडे लहान असतात तोवर नर िवभ  होऊन राहतात. 
सवर् कळप उंच व अवघड जागी जाऊन िवसावा घेतात. कळपात कोणी ना कोणी रखवालीसाठी जागे 
राहतात. 
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आ॰ २७·१२ माख र. 
 
इराणी शे या माख राचं्या खालोखाल मो ा असतात. त्यापासून पु कळशा पाळीव शे या 

िनपज या असा यात, असे हणतात. 
 
पॅिनश शे याचंी जात वरील ितहीहून िनराळी गणलेली आहे. त्या पूव  तीनहीपेक्षा ठगण्या 

असतात. 
 

िहमालयीन ताहर Himalayan tahr 
 

तदादी ताहर Hemitragus jemlahiecus. Bovidae गवया . 
 
वसित:– िहमालयावर पीर पजंालपासून िसकीमपयत. 
 
या नावाचे बकरे माख राच्या उंचीचे असतात पण याचंी िंशगे तशी लाबं लाबं नसतात, लहानशी 

मागे वळलेली असतात. रंग िंपगा ताबंडा असतो. लहान वयात तो िफका असतो वृ पणी काळसर होतो. हे 
अत्यंत अवघड जागी जमावाने राहतात, तरी िव ातंीच्यावळेी आळीपाळीने कोणी कोणी रखवाली करतात. 
मद आला हणजे नराचं्या मारामाऱ्या होतात. त्यात काहीजण दरीत पडून मरतात. इतर सवयी 
माख रां माणेच असतात. 

 
िनलिगरी ताहर Nilgiri tahr 

 
ताहरािद दािक्षणात्य. Hemitragus hylocrius. Bovidae गवया . 
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वसित:– िनलिगरीपासून अ मलाईपयत आिण तेथून दिक्षणेस पि म घाट १२०० ते १८०० मीटर 
उंचीमध्ये. 

 
हे बकरे िहमालयीन ताहरासारखेच असतात. आकाराने ते जरा मोठे असतात. पण त्याचं्या अंगावर 

फार लाबं लाबं केस नसतात. करडे आिण मा ा याचंा रंग करडा असतो नराचंा िंपगा आिण शवेटी काळा 
होऊन जातो. मातर् त्याचं्या पाठीवर बठैक टाकावी त्या माणे िदसणारा एक मोठा उजळ िटळा असतो. 
इतर गो ी िहमालयीन ताहरा माणेच असतात. िव ातंीच्या वळेी आळीपाळीने एकाददुसरा बकरा 
रखवाली करतो. 

 

 
 

आ॰ २७·१३ िनलिगरी ताहर. 
 

सारा. वन्य बकरा Wild goat. 
 
तदािद अजा Capra hircus. Bovidae गवया . 
 
वसित:– कॉकेिशयसपासून िंसधापयत. 
 
हे बकरे माख र इ. पेक्षा आकाराने लहान असतात पण िदसायला सुरेख असतात. नरानंा दाढी 

असते. सवार्ंचे सरसकट केस आखूडच असतात. याचंी िंशगे िवशषेतः नराचंी खूप लाबं असतात. त्यानंा 
एकच िव यासारखे वळण असते ते मागे असते. याचा रंग ताबुंस असतो. नराचंा रंग ौढपणी िविश  जागी 
काळपट होत जातो. याच्यापासूनच पाळीव बकऱ्या झा या असा या असा तकर्  आहे. 
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आ॰ २७·१४ सारा. वन्य बकरा. 
 

काईल Ibex. 
 
अजािद. काईल Capra siberica. Boridae गवया . 
 
वसित:– मध्य आिशयातील आलताई पवर्तापासून िहमालयावरील कुमाऊनपयत. 
 
हा बकरा माख रासारखाच उंच असतो. यातंील नराला दाढी असते आिण खूप लाबं िंशगे असतात. 

त्यानंा एकच वळण मागे वरून खाली असते. याला लाबं लाबं केस नसतात. पण िहवा यात जादा केस 
येतात ते उन्हा यात गळून जातात. एकंदर रंगरूप हरणासारखे असते. याचे कळप असतात त्यात कधी 
कधी ४०, ५० बकरी असतात. इतर गो ी माख रा माणे. 

 

 
 

आ॰ २७·१५ काईल. 
 

मढी. अिव. Sheep. 
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एकादा मनु य अगदी दुबळा असला हणजे त्याला मेषमातर् हणतात. पाळीव म ा कधी 
कोणाच्या वाटेस जात नाहीत. कोणीही वळवा या तशा त्या वळतात. नरमेष, मढे आपसात टकरा देतात, 
पण िशकाऱ्याचा िंकवा िंह  पशूचा ितकार करीत नाहीत. पाळीव म ात या नरानंाही िंशगे बहुधा 
नसतात. काही जातींना असतात. म ा बहुधा लोकरीकरता पाळ या जातात. पण त्याचं्या दुधाचाही 
उपयोग मढपाळ करतात. लोकरी खालोखाल यापारी दृ ीचा उपयोग हटला हणजे हाडे कातडे मासं 
इत्यािदकाचंा होतो. शे या माणे म ाही रुक्ष रानात राहणाऱ्या आिण खुर ा झाड झाडोऱ्यावर चरणाऱ्या 
िंकवा त्याहीपेक्षा खुर ा गवतावर चरणाऱ्या आहेत. ड गरउतारावरून चढण्यात त्या पटाईत असतात. 
त्या कळप करून राहतात. म ाना गंध िंपड असतात ते त्याचं्या बोटात या फटीत असतात. त्यातून 
िनघणारा ाव भईुवर पडतो. त्या वासाने म ा आपली जागा ओळखतात. काही म ानंा ल बते शपूेट 
असते. बहुतेक मढपाळ असे शपूेट कापून टाकतात. एका जातीत शपेटीखाली चरबी व मासं याचंा गोळा 
उगवतो तो कापून काढ याने पुनः उगवतो. त्याकरताच अशी जात पाळतात. 

 
म ा कळप करून राहतात. त्याचंा िववाहऋतू पावसा यात येतो. ते हा नर मा ा एकतर् येतात. 

एरवी मोठे नर िवभ  राहतात. कोकरे आयाबंरोबर राहतात. म ानंा डो याशजेारी एकेक जाघंाडात 
एकेक आिण चारी पायात एकेक गंध िंपड असतो. 

 
भराल Bharal or blue sheep. 

 
तदािद (नीलाज) अ याज Pseudois nahoor. Bovidae गवया . 
 
वसित:– नेपाळ, िसकीम, लडाख, ितबेट. ३६०० ते ४८०० मीटर उंचीमध्ये. 
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आ॰ २७·१६ भराल. 
 
हा पशू अंशतः अिव हणजे मढी आिण अंशतः अज हणजे बकरी अशा वरूपाचा असतो. भरालाची 

िंशगे बकऱ्यासारखी असतात. त्याच्या अंगावरचे केस आखूड असतात. त्याच्या बोटाच्या दुबेळक्यात 
काहीच्या चारी पायाच्या बोटाचं्या दुबेळक्यात गंध िंपड असतात. बकऱ्याच्या माग या पायात कधी 
नसतात. तथािप म ाचं्या मुखव ात िंपड असतात तसे भरालाच्या नसतात, पण त्या जागी त्वचेत केस 
उगवत नाहीत. भरालाचा रंग िंपगा करडा असा संिम  असतो. भोवतीच्या भमूीच्या आिण आकाशाच्या 
रंगाशी तो समरस होऊन जातो. वयोमानाने आिण ऋतुपरत्वे देखील रंगात फरक पडतो. नराच्या अंगावर 
ौढपणी िठकिठकाणी काळे प े  येतात. मढी माणे भराल गवतात चरतात आिण बकऱ्या माणे अवघड 
जागी उंचव ावर िवसावा घेतात. याची उंची खां ाशी दोन हात असते. याचेंही लहान मोठे कळप 
असतात. 

 
नयान Nayan or great Tibetan sheep. 

 
अ यािद अवीन्दर् Ovis amon hodgsoni. Bovidae गवया . 
 
वसित:– ितबेटी पठार, उ र लडाखपासून िसकीमच्या उ रेच्या देशापयत. 
 
म ामध्ये ही सवार्हून मोठी जात आहे. खां ापाशी उंची माणसाच्या कमरेच्यावर भरते. याच्या 

मानेवर लहानसे आयाळ असते. िंशगे चपटी आिण रंुद असतात. ती एका संपूणर् वतुर्ळापेक्षा अिधक कधी 
होत नाहीत. नयान िहमरेषेजवळ चरण्याकरता जातात, पण कोर ा जागी िवसा याकरता येतात. भईु 
खुरानंी उकरून एक लहानसा खळगा करून त्यात बसतात. त्याचंा रंग भोवतालच्या देखा याशी समरस 
होण्याजोगा असतो. 

 

 
 

आ॰ २७·१७ नयान. 
 



 

अनुकर्मिणका 

माक . मेष Marcopolo’s sheep. 
 
अ यािद मेष Ovis amon poli. Bovidae गवया . 
 
वसित:– हंुझा आिण पामीर. 
 

 
 

आ॰ २७·१८ माक  मेष. 
 
ही नयानाचीच एक पोटजात आहे. याच्या िंशगानंा दोन वळणे असतात. याला आयाळ नसते. याची 

उंची थोडीशी कमी असते. याचाही रंग भोवतालच्या देखा याशी समरस होणारा असतो. 
 

उरीयल उरण urial or shapu. 
 
तदािद अिव Ovis orieintalis. Bovidae. गवया . 
 
वसित:– बलुिच तान, िंसध, पजंाब िगलिगट, लडाख, उ र ितबेट. 
 
हा मढा सवर् रानम ात लहान असतो. खां ाशी याची उंची माणसाच्या कमरेच्या खालीच येते. 

नराच्या मानेला थोडेसे आयाळ असते. िंशगानंा खोल सुरकुत्या असतात आिण वळण एकादेच मोठे असून 
िचत आणखीही असतात. पजंाबी मढे त्यात या त्यात ठगणे असतात. 

 

 
 

आ॰ २७·१९ उरीयल. 
 
या म ाचें पाळीव म ाशंी सहज संकर होतात. कदािचत पाळीव म ा याचं्याच वशंावळीत या 

असतील. 



 

अनुकर्मिणका 

 
मेिरनो Merinosheep. 

 
अ यािद मरैीन Ovis aries. Bovidae गवया . 
 
वसित:– ही जात मूळची पेन. मधील. अमेिरकेत नेऊन पु कळ वाढवलेली आहे. लोकरीकरता 

ज्या म ा पाळ या जातात त्यातही ही एक चागंली जात आहे. या जातीचे पशू रानम ाच्यापेक्षा ठगणे 
असतात. तरी उत्कृ  व भरपूर लोकर देतात. त ड, कान, िंशगे खूर उघडे असतात, बाकी सवर्तर् लोकर 
उगवते. डो याच्या भोवतीही लोकर उगवनू डो यावर झापड येते. यातील नराचंा उपयोग इतर िनकृ  
जातीत संकर करून सुधारणा करण्याकडे करतात. 

 

 
 

आ॰ २७·२० मेरीनो. 
 

अरबी उंट Arabian camel. 
 
तदािद उ टर् Camelus dromediarius. Camelidae उ टर्ा . 
 
वसित:– उंटाचंा मूळ देश उ र अमेिरका. तेथून ते इतरतर् गेले. 
 
आज वन्य उंट केवळ मध्य आिशयात आहेत. पाळीव उंट आि का आिण पि म आिशयात आहेत. 

िंसध, गुजरात, राज थान येथे सां त उंट पाळण्याची चाल आहे. 
 
रवथंी पशूपैंकी हा पशू उंचच उंच हणून िस  आहे. हा खां ाशीच माणसापेक्षा हातभर उंच 

असतो. त्याची मान खां ाच्यावर पु कळ िनघत अस यामुळे त्याच्या उंचीत भर पड यासारखी होते. 
त्यामुळे तो उंचावरचा झाडपाला खाऊ शकतो. त्याची चालण्याची रीत इतर पशूहून िनराळी असते. डा या 
िंकवा उज या बाजूचे दोनही पाय तो एकदम पुढे टाकतो. त्याच्या पावलाचें तळवे संपूणर् असतात पण 



 

अनुकर्मिणका 

वरच्या अंगाला दोन बोटे प  वगेळी असतात. तळवा पसरट अस यामुळे वाळूतून झपाझप पावले 
टाकण्यास सोपे जाते. उंटाचंा मुख्य उपयोग वाळवटंातून वास करण्याकरताच होतो. 

 

 

 
आ॰ २७·२१ पौवार्त्य उंट. 

 
अरबी उंटाच्या पाठीला एकच उंचवटा असतो. या उंचव ात मेदाचा साठा होऊन राहतो. उ ण 

ओसाडीतून वास करताना असा अ ाचा संगर्ह या पशूना चागंलाच उपयोगी पडतो. इतकेच न हे तर तो 
त्याचं्या धन्यालाही उपयोगी पडतो. हे आठ आठ िदवस पाणी न िपता वास करू शकतात. ओझे ओढून 
नेणे िंकवा वाहून नेणे या दोनही गो ी उंटाना चागं या साधतात. मा ा दूध देतात. 

 
पौवार्त्य उंट Bactrian camel. 

 
उ टर्ािद पौवार्त्य Camelus bactrianus. Camelidae उ टर्ा . 
 
वसित:–मूळ देश पूवर् आिशया. मध्य आिशया. 
 
हे उंट अरबी उंटापेक्षा उंचीला हातभर कमी असतात. याचं्या पाठीवर एका ऐवजी दोन उंचवटे 

असतात. याचं्या अंगावर केस अिधक असतात. हे उंट अरबी उंटापेक्षाही अिधक काटक असतात. त्यानंा 
अगदी गचाळ खाणे चालते. खाऱ्या पाण्यावर त्यानंा काही िदवस ढकलता येतात. वळे पडली हणजे ते 
मासे मासं हाडे िंकवा कातडेही खाऊन राहतात. खाऱ्या जिमनीत खारा झाडपाला व गवत असते ते इतर 
कोणीही पशू खात नाही पण या उंटानंा ते सवर् चालते. याचं्याही मा ा दूध देतात. 



 

अनुकर्मिणका 

 

 
आ॰ २७·२२ लामा. 

 
अरबी व पौवार्त्य उंटाचा संकर होऊ शकतो. अपत्याला उंचवटा एकच येतो पण केसाचें वैभव 

पौवार्त्याचे येते. 
 

लामा Lama. 
 
तदािद ललाम Lama peruana (glama). Camelidae उ टर्ा . 
 
वसित:– दिक्षण अमेिरका. 
 
या नावाचे रवंथी पशू आहेत. त्याचे शरीर काहीसे उंटासारखे असते. पाठीवर मदार नसते. उंची 

िन मी असते. लाबंीही िततकीच असते, कान लाबंट असतात आिण सवार्ंगावर लोकर असते, शपेटी 
शळेीच्यासारखी असते. बकऱ्या म ा माणे हे पशू ड गर क ावर वावरू शकतात. ३६०० ते ४८०० मीटर 
उंचीवर हे पशू ओझे घेऊन वास करू शकतात तसा इतर पशू करू शकत नाही. हे पशू ाचीन काळापासून 
पाळीव झालेले आहेत. ओझे वाहणे, लोकर देणे, याकरता ते पाळलेले आहेत. त्याचे मासंही रुचकर असते 
असे हणतात. वन्य लामा िबथरले हणजे अपकार करणाऱ्याच्या अंगावर मोठी ओकारी टाकतात. 

 
आ पाका Alpaca. 

 
ललामािद अ पाक Lama pacos. Camelidae. उ टर्ा . 
 
वसित:– दिक्षण अमेिरका. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २७·२३ अ पाका. 
 
हा एक रवथंी पशू उंच पवर्तावर राहणारा आहे. पु कळ अंशी हा लामासारखाच असतो. लामापेक्षा 

हा वीतभर कमी उंच असतो. पण याच्या अंगावर लाबं लाबं लोकर उगवते. बोलीि हया आिण पेरू या देशात 
लोकरीकरता लाखो अ पाकाचें पिरपालन होत आहे. 
 
िजराफ Giraffe. 

 
तदािद िजराफ Giraffa camelopardalis. Giraffidae िजराफा . 
 
वसित:– आि का. सां त मध्य आिण दिक्षण आि का. 
 
हा एक उंचच उंच ाणी आहे. हा रवंथी पशू आहे. हा उंटापेक्षा उंच असतो. याचे पुढचे पाय 

माग यापेक्षा उंच असतात आिण त्याच्याही वर उंच मान असते. रंग सामान्यतः नािंरगी असून त्यात मोठाले 
साधारणतः चौकोनी काळे डाग असतात. त्याला दोन िंशगे असून त्यावर त्वचा असते. त्याच्या शपेटीला 
ग डा असून त्यासकट ती अध्यार् पायापयत पोचते. ते घो ापेक्षा अिधक वगेाने धाव ू शकतात. 
वसंरक्षणाकरता िंकवा अपत्याच्या संरक्षणाकरता ते पुढ या टापा शतर्ूला मारतात. त्याचें लहान लहान 
कळप असतात. मा ा नरापेक्षा ठगण्या असतात. कळपाचा पुढारी नर असतो. ते झाडपाला खातात आिण 
पाण्यावाचून मिहना मिहना राहू शकतात. गभर्वास १५ मिहने असतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २७·२४ िजराफ. 
 

ओकापी Okapi. 
 
तदािद ओकाप. Okapia johnstoni. Giraffidae िजराफा . 
 
वसित:– मध्य आि का. 
 
हा एक रवथंी पशू आहे. हा त्यासारखाच झाडपाला खाऊन राहतो. हा िजराफापेक्षा बराच ठगणा 

असतो. याची उंची खां ाशी माणसाच्या खां ाइतकीच असते. मुखवटा व मान काहीशी िजराफाच्या 
धरतीची असते. 

 

 
 

आ॰ २७·२५ ओकापी. 



 

अनुकर्मिणका 

 
पाणघोडा. िहपो. Hippopotamus. 

 
तदािद हयानूप Hippopotamus amphibius. Hippopotamidae हयानूपा . 
 
वसित:– आि केचा उ ण देश. 
 
हा रवंथ न करणारा शाकाहारी पशू आहे. याला पाणघोडा हणतात, कारण हा पाण्यात मजेने 

डंुबतो. असे करताना तो त ड अधर्वट पाण्याबाहेर काढतो ते हा ते घो ाच्या सारखे िदसते. याचे शरीर 
लाबंट असून कातडे ग ाच्यासारखे असते. याच्या पायाला बोटे चार चार असतात. यात दोन पोटजाती 
आहेत. एक सामान्य घो ाएवढी उंच आिण दुसरी त्याच्या अधीर् उंच. मो ा जातीच्या पशूचे वजन 
ह ीच्या खालोखाल इतर पशूचं्याहून अिधक असते. याला वरच्या आिण खालच्याही जब ात सुळे 
असतात. ते बरेच वाढतात. कधी कधी ते हातभर झालेले पाहण्यात आहेत. हे पशू सु त असतात, पण 
िबचकले हणजे भरधाव पळतात. हे सहसा माणसावर ह ा करीत नाहीत, रानात चरतात, नदीतही 
चरतात. वळेी िचखलात लोळतात. पाण्यात डंुबतात. रातर्ी नदीकाठी जमतात. सकाळसायंकाळ रानात 
िंहडतात. पु कळ वळेा याचंा शतेीला उपदर्व होतो. कात ाकरता, मासंाकरता, चरबीकरता, 
सु याकंरता, त्याचंा संहार पु कळ झाला आहे. त्याचं्या अंगावर गोळी प  डोक्यावर चालते. मादीला 
हुसकावनू देऊन िंकवा मारून िपलू जा यात िंकवा साप यात पकडता येते. 

 

 
 

आ॰ २७·२६ पाणघोडा. 
 

रानडुकर. वराह Wild boar. 
 
तदािद वराह Sus cristatus. Suidae. वराहा . 
 
वसित:– पािक तान, भारत, लंका, सयाम, मलाया. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २७·२७ दुमुर्ख वराह वाटर् वराह. Wart hog. 
 
आप या खेडेगावात डुकरे पु कळ दृ ीस पडतात ती हात दीड हात उंच असतात पण जंगलात व 

शतेीशजेारच्या रानात रानडुकरे असतात ती त्याच्या दु पट उंच असतात. रानडुकराला खालच्या व वरच्या 
जब ात त्येकी दोन दोन सुळे दात असतात ते बाहेर आिण वर वाढतात. ते जा तीतजा त वीतभर लाबं 
होऊ शकतात. खालचे िजतके वाढतात िततके वरचे वाढत नाहीत. ही त्याचंी खर श े असतात. 
रानडुकर अपकत्यार्वर चाल करते ते हा त्याचा आवशे मोठा असतो आिण वगेही मोठा असतो. घो ावर 
बसून िशकार करणाराला घो ासह त्याने ठार मार याची उदाहरणे घडलेली आहेत. दातानंी ती िपकाचंी 
नासाडी करतात. पाळेमुळे उखडून टाकतात. बहुधा ती झाडपाला, गवत, कंदमुळे खातात; पण िमळेल तर 
मासं, मृतमासं देखील खातात. ौढ डुकराचा रंग िंपगा करडा काळा असा िम  असतो. कपाळापासून 
शपेटीपयत काळे का ासारखे लाबं केस असतात. िप ाचं्या अंगावर िंपग्यात काळे िंकवा पाढंरे मानेकडून 
मागे गेलेले प े  असतात. वृ ाचंा रंग िफका असतो. मा ाचें सुळे बाहेर येत नाहीत. डुकराचे लहानमोठे 
कळप असतात. गभर्वास ४ मिहने असतो. एका वतेात ५–६ िपले असतात. युरोपातील रानडुकर ही वगेळी 
जात गणलेली आहे. आि केत अितशय िवदुर्प िदसणारी डुकरे आहेत. त्याचं्या नाकपु ा फुगीर असून 
डो याखाली जाड कठीण उंचवटे उगवलेले असतात. ते कुमुख िंकवा दुमुर्ख वराह होत. भारतात एक 
ठगणी डुकराचंी जात आहे. त्याचंी उंची केवळ वीतभर असते. ती केवळ राितर्संचारी आहेत. इतर तशी 
नसतात. डुकरे शाकाहार करतात पण रवथं करीत नाहीत. 

 
वगीर्करण. 

 
तुत करणात सािंगतलेले पिहले तीन पशू एकाच कुलातले आिण गोतर्ातले देखील आहेत. 

घोडा, गाढव आिण झी ा हे ते पशू होत. याच्यानंतर तापीर आिण गडे सािंगतले त्याचंी दोन िभ  कुले 
आहेत. या तीनही कुलाचंा समावशे अयुग्मखुरी या एकाच ेणीत करतात. 

 
रािहलेले सवर् पशू युग्मखुरी या एकाच ेणीतले आहेत. त्यात पाच कुले सािंगतली आहेत. पिह या 

गवया  कुलात पु कळ जाती सािंगत या आहेत. त्याचं्यात दोन उपकुले सहज िदसतात, एक चमरािदक 
आिण दुसरे अजािवक. चमरािदकात चमर औरोख आिण मिहष याचें एक गोतर्, असे काही शा कार 
मानतात, तर काही चमर व औरोख याचे एक आिण मिहषाचे िभ  गोतर् मानतात. अजािवकात माख र सारा 
आिण काईल याचें एक गोतर् आहे, तसेच मेष उरीयल व मेरीनो याचें एक गोतर् आहे. दोनही ताहराचें गोतर् 
एक आहे. 



 

अनुकर्मिणका 

 
उ टर्ापाशी अजािवक उपकुल संपले. उ टर्ा  कुलात अरबी व पौवार्त्य उ टर् याचें एक गोतर् आहे. 

िजराफा  कुलातले लामा व अ पाका एकाच गोतर्ात आहेत. गवया , उ टर्ा , िजराफा ; हयानूपा , 
वराहा , याचंा समावशे एकाच युग्मखुरी ेणीत होतो. 

 
ेणी अयुग्मखुरी. 

 
इच्यात कुले १ हया , २ ख गा , ३ तापीरा . 
 

ेणी युग्मखुरी. 
 
इच्यात कुले १ गवया , २ उ टर्ा , ३ िजराफा , ४ हयानूपा , ५ वराहा . 
 
गवया ात उपकुल १ चमरािदक, २ अजािवक. 
 
गवया ाचें िववचेन पुढील करणात चालू आहे. 
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करण २८ 
 

हिरणे आिण ोतर्नेतर् 
 

हिरण 
 
रवथंी पशूपैंकी पु कळ पशूनंा हिरण हणतात. हिरणाचें डोळे िवशषे मोठे असतात. इतर रवंथी 

पशू माणेच ते डा या उज या बाजंूना रोखलेले असतात. हिरणानंा जरी िंशगे असली तरी ते आप या 
शतर्वूर ह ा करण्यापेक्षा पलायनच अिधक पसंत करतात. तच त्याचं्या अंगवळणी पडलेले असते. हिरणाचें 
लहानमोठे कळप असतात. कळपात या िकत्येक जणाचंी नजर वगेवगे या िदशलेा रोखलेली असते. 
कोणालाही काही भयकारण िदसले तरी ते काही भयसूचक आवाज काढते आिण पळू लागते. लगेच 
सवर्जण तसेच करतात. कळपाचा धनी बहुधा एकादा नर असतो. तो सवार्ंवर नजर ठेवतो. सवार्ंना 
साभंाळण्याच्या दृ ीने तोच काही हालचाल करतो. त्याच्या धोरणाने सवर् चालतात. िववाहऋतूमध्ये 
कळपातंील नराचं्या मारामाऱ्या होतात ते हा िंशगाचंा उपयोग भरपूर होतो. एरवी मुख्य उपयोग पायाचंाच, 
हिरणाचे नेतर् चचंल असतात ते टेहळणीकरता असतात. त्याचें पाय अगदी बारीक असून खादें ढंुगणे 
मां ा पु  असतात त्याचंा उपयोग पलायनाकरता होतो. मोठमो ा उ ा मारीत ताशी चाळीस मलैाचंा 
वगे ती सहज ठेव ूशकतात. हिरणाचें खा  गवत आिण झाडपाला हे अस यामुळे शतेीला त्याचंा उपदर्व 
होतो. 

 
कुरंग आिण सारंग Antelope and deer. 

 
हिरणामध्ये कुरंग आिण सारंग असे दोन वगर् आहेत. दोनही वगार्तील नरानंा िंशगे असतात. परंतु 

सारंगाची िंशगे गळून पडतात तशी कुरंगाचंी गळत नाहीत. कुरंगाची िंशगे गाई हशीच्या धरतीची असतात. 
हणजे असे की, ती हाडाची बनलेली असतात. पण हाडाच्या आत म ेचा गाभा असतो आिण वरती 
वाळले या त्वचेचा लेप असतो. त्यात केस नसतात. सारंगाचे िंशग वाढत असते ते हा त्याच्यावर ओली 
त्वचा असते. ितच्यात केस असतात आिण आत म ा नसते. पूणर् वाढ झा यावर त्वचा वाळून गळून पडते 
आिण आतले हाड भरीव असते ते उघडे पडते. कालातंराने हे हाडही गळून पडते. काही कुरंगाचंा 
त डावळा गायीच्या वासरासारखा असतो, तर काही कुरंगाचा त डावळा शळेी मढीसारखा असतो. 
कुरंगाच्या डो याच्या नाकाकडील कोपऱ्याखाली एक िंपड असतो. त्यावर एक फट असते. त्या फटीतून 
त्याचा ाव वाहतो. त्याच्या वासाने ती एकमेकानंा ओळखतात कुरंग–सारंगानंा शपूेट असते ते शळेीच्या 
शपेटासारखे असते. कुरंगे रूक्ष रानात िंकवा साधारण गवताळ रानात राहतात. सारंगे ओ या रानात 
राहतात. ती कधी कधी पाण्यात बसतातही. एण व नीलगाय ही िस  कुरंगे आहेत आिण साबंर व िचतळ 
ही िस  सारंगे आहेत. 

 
एण Indian antelope. 
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तदािद एण Antilope cervicapra. Bovidae. गवया . 
 
वसित:– मलबार िकनारा सोडून सवर् भारतीय व पािक तानी पठारे. 
 
एण हे भारतातील मुख कुरंगहिरण आहे. यातील हिरणी उजळ िंपगट रंगाच्या असतात. 

पोटाकडचा रंग िफका असतो. हिरणींना िंशगे नसतात. हिरण काळसर िंपगा असतो. पाठीवर दाट काळा 
असतो. हणून त्याला कृ णसार हणतात. कृ णसार हणजेच काळवीट. काळवीटाच्या िंशगाला वळवटी 
कंगोरा असतो. त्याची उंची खां ाशी दोन हातापेक्षा थोडी कमी असते. एण साधारण सपाट गवती रानात 
राहतात. जंगलात िशरत नाहीत, पण शतेात घुसतात. 

 
एणाच्या कळपात २०, २५ पशू असतात पण कधी कधी शकेडो पशूचें कळपही िदसून येतात. कधी 

कधी पुढारीपण एका ा वय क हरणीकडे असते. असे िदसते. 
 
पाडसाचंा रंग मादीसारखा असतो. तीन वषार्ंनी ती वयात येतात ते हा तो पालटतो. एका वषार्पयत 

नराच्या िंशगाला वळवट नसते. दुसऱ्या वषीर् एक वळई येते नंतर बाकीच्या येतात. पूणर् वाढ झा यावर 
िंशगाची लाबंी नराच्या पाठीच्या इतकी होते. एकंदर कुरंग जातीमध्ये एण िवशषे सुंदर असतात. 

 

 
 

आ॰ २८·१ एण. 
 

िंचकार Indian gazelle. 
 
तदािद िंचकार Gazella bennetti. Bovidae गवया . 
 
वसित:– पि म पाक, उ र भारत, मध्य भारत. कृ णानदीच्या दिक्षणकाठापयत दिक्षण भारत. 
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एणापेक्षा आकाराने लहान आिण आकृतीने तशीच ही एक कुरंगहिरण जात आहे. िंचकाराचा रंग 
ताबुंस असतो. काही िंचकार मा ानंाही िंशगे असतात. पण एकतर ती अगदी लहान, एकादे बोटभर लाबं 
असतात आिण दुसरे असे की त्यानंा कंगोरे नसतात. िंचकारे एणाहून िभतर्ी पण अिधक चपळ असतात. 
पाण्याच्या अभावी ती आठ आठ िदवस दवावरही िनवार्ह करतात. मग िमळाले हणजे पाणी भरपूर िपतात. 
िचकाराचें कळप लहानसे, दहा पाच जणाचे असतात. 

 

 
 

आ॰ २८·२ िंचकार. 
 
आि केत अनेक िंचकार जाती आहेत. त्यापैंकी एकीत मान िवशषे लाबं असते आणखी एकीतील 

पशू चालता चालता एकदम टुणिदशी उडी मारतात. 
 

नील गाय Blue bull. 
 
तदािद नील गाय. Boselaphus tragocamelus. Bovidae गवया  
 
वसित:– िहमालयाच्या पायथ्यापासून दिक्षणेस, आसाम व मलबार िकनारा वगळून भारत. पि म 

पािक तान. 
 
ही एक कुरंग जात आहे. या पशूचा त डावळा गाईसारखा असतो पण हिरणासारखे गंध िंपड 

याच्या डो याखाली असतात. याच्या मानेभोवती थोडेसे आयाळ असते, आिण नराचं्या ग यावर िवशषे 
लाबं का या केसाचंा झुपका असतो. पाय हिरणासारखे असतात पण शपूेट अध्यार् पायापयत जाणारी असून 
ितच्या शवेटी ग डा देखील असतो. खां ापेक्षा मागील अंग ठगणे असते. याची उंची साधारण गायी एवढी 
असून चपळाई हिरणासारखी असते. नीलगाय संगी पुरुषभर उंच कंुपणावरून उडी मारू शकतो. 
नीलगाईचा रंग सावळा असतो. परंतु काही काही पशूचंा रंग ताबुंस सु ा असतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २८·३ नीलगाय. 
 

 
 

आ॰ २८·४ चौिंशग. 
 

 
चौिंशग Fourhorned antelope 

 
तदािद चतुःशृगं Tetraceros Qadricornis. Bovidae गवया . 
 
वसित – पािक तान, मलबार िकनारा वगळून भारत. 
 
ही एक कुरंगहिरण जात आहे. याची उंची लहानशा मढीएवढी असते. याला एकापुढे एक अशा 

िंशगाच्या दोन जो ा असतात. पुढील जोडी बारीक असते. लहानगी टेकाडे, िवरळ झाडी आिण गवती 
राने याचं्या आ याने ही राहतात. या कुरंगाचे गंध िंपड त्याच्या मागील पायाचं्या अधातंरी खुराचं्यामध्ये 
असतात. त्याचे कुटंुबकळप असतात. मोठे कळप नसतात. 
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शाखिंशग Pronghorn antelope. 

 
तदािद शाखशृगं Antilocapra americana. Bovidae 
 
वसित – अमेिरकेत नैऋत्य कानडा आिण पि म संयु सं थाने. 
 
आप याकडे जशी एणकुरंगे िवपुल तशी अमेिरकेत ही कुरंगे िवपुल आहेत. ही एणापेक्षा जरा मोठी 

असतात. यात नरमादी दोहींना िंशगे असतात ती सारखीच असतात. िंशग हातभर लाबं असून त्याला एक 
बोटभर लाबंीची शाखा असते. इतर कोणत्याही कुरंगाच्या िंशगाला शाखा नसते. याचंी िंशगे त्येक 
िहवा यात गळून जाऊन पावसा यात नवी येतात. हे कुरंग माणसाच्या खां ाइतक्या उंच कंुपणावरून 
सहज उडी मारून पलीकडे जाते. याचा धावण्याचा वेग ताशी ५० मलै असू शकतो. जन्म यापासून १० 
िदवसानंी पाडस धावण्यात कुत्र्याला मागे टाकू शकते. त्याला पाच वषार्नी ौढत्व येते. त्याचा सामान्य रंग 
िंपगा असतो. शपेटीच्या शजेारी माणसाच्या पजंाएवढे पाढंरे िटळे असतात. त्यावरून ही कुरंगे दुरून 
चटिदशी ओळखू येतात. याचंी हत्या इतकी होत आहे की गे या वीस पचंवीस वषार्त त्याचंी संख्या सह ाशं 
तरी रािहली आहे की नाही, शकंाच आहे. 

 
बकरीवजा कुरंग. अजाकुरंग Goat antelope. काही लक्षणे बकरीची आिण काही कुरंगाची 

असलेले पशू आहेत. त्यानंा हे नाव िदले आहे. हे पशू ड गराखडकात राहणारे आहेत. त्याचंा बाधंा 
बकरीसारखा असतो. त्याचे शपूेटही बकऱ्यासारखेच असते. याचं्यात नर मादी दोघानंाही सारखीच िंशगे 
असतात. 

 
टािकन Takin. 
 

तदािद टािकन Budorcas taxicolor. Bovidae गवया . 
 
वसित:– भतूान, िम मी, इरावती व साळवीन या न ाचं्या मधील भाग. 
 

 
 

आ॰ २८·५ टािकन. 



 

अनुकर्मिणका 

 
हा पशू माणसाच्या छातीशी लागेल इतका उंच असतो. माख र साधारण एवढाच असतो पण 

टािकन त्याहून पु कळच बोजड असून त्याचे त ड पुढे िनमुळते असते. िंशगे मागे रोखलेली असतात. रंग 
गडद िंपग्यापासून सोनेरी िपव यापयत एकादा असतो. ब े काळे असतात. मा ा नरापेक्षा काळपट 
असतात. त्याचं्यात िपवळा रंग नसतो. उन्हा यात त्याचं्या कळपात दोन तीनश ेपशू अस याचे िदसून आले 
आहे. 

 
सेरो Serow. 

 
तदािद सीरव Capricornis. sumatraensis. Bovidae गवया . 
 
वसित:– का मीरापासून पूवस िम मी पयत, दिक्षणेस देश, सयाम, मलाया आिण सुमातर्ा. 
 

 
 

आ॰ २८·६ सेरो. 
 
हा पशू टािकना इतका उंच असतो पण िततका बोजड नसतो. िंशगाची धाटणी जरा वगेळी असते. 

त ड शळेीपेक्षा कुरंगासारखे अिधक असते. रंग काळा, िंपगा, करडा असा कसला तरी असतो. याच्या 
डो यापाशी गंध िंपड असतात. याचें कळप नसतात. 

 
गोरल Goral. 

 
तदािद गोरल Nemorhadus goral. Bovidae गवया . 
 
वसित:– का मीरापासून पूवचा िहमालय, उ र देश, पूवर् ितबेट, दिक्षण चीन. 
 
हा पशू टािकनापेक्षा लहान असून बहुताशंी बकऱ्यासारखा िदसतो. याच्या पावलात म ाच्या माणे 

गंध िंपड असतात. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २८·७ गोरल. 
 

शामाय Chamois. 
 
तदािद शामागं Rupicapra rupicapra. Bovidae गवया . 
 

 
 

आ॰ २८·८ शामाय. 
 
हे एक फार देखणे अजाकुरंग आहे. हे माणसाच्या अध्यार् माडंीपयत उंच असते. तरी हे अत्यंत 

चपळ असते. याची लाबं उडी १६ हात जाते आिण उंच उडी दोन पुरुष सहज जाते. हे जुन्या रुपायाएव ा 
खडकाच्या िशखरावर उभे राहू शकते. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २८·९ सारंगाचे िंशग. उ रो र वाढ. 
 

सारंगाचे िंशग. 
 
कुरंग व सारंग असे दोन हिरणवगर् सािंगतले त्यापैकी नर कुरंगानंा िंशगे असतात त्यापैंकी 

अमेिरकन कुरंगाचं्या िंशगानंा मातर् एकेकच फादंी असते, इतराचं्या ं िंशगानंा मुळीच फां ा नसतात. 
सारंगातील नरानंा िंशगे असतात त्यानंा फां ा येतात. िहवा यात काही झाडाचंी पालवी झडते तशी 
सारंगाची िंशगे झडतात. नंतर काही िदवसानंी झाडानंा पालवी येते तशी सारंगानंा नवी िंशगे येतात. 
िंशगाचं्या जागी टगळे उगवतात ती उंचावत जातात. वरची त्वचा आत या गा याबरोबरच वाढत जाते. 
पिह यावषीं िंशगाला शाखा नसते, दुसऱ्या वषीर् एक शाखा येते, नंतर िंशग गळते ते शाखेसकट गळते. 
पुढील वषीर् हणजे ितसऱ्या वषीर् िंशग येताना त्याला दोन शाखा येतात. चौथ्या वषीर् िंशग येताना तीन शाखा 
येतात या माणे कर्म चालतो. सारंगाच्या िंशगाच्या शाखाचंी अंितम संख्या जाितपरत्व ेवगेवगळी असते. तीन 
वषार्नंतर हा भेद िदसतो. पावसा याच्या आरंभी नवी िंशगे येऊ लागतात आिण पावसाळा संपताना ती पूणर् 
होतात. मग त्याजवरील त्वचा सुटू लागते. ते हा सारंगे आपली िंशगे झाडावर घासतात त्यामुळे ती पडून 
जाते. त्वचा पूणर् पडून जाण्याच्या पूवीर् िंशगाला िंचध्या ल बत ठेवा या असा िविचतर् देखावा िदसतो. पण 
लवकरच त्वचा पुरती पडून जाते आिण हाड उघडे पडते. याच सुमारास सारंगानंा माज येतो. ते एकमेकात 
मारामाऱ्या करतात. ते हा िंशगाचंा भरपूर उपयोग होतो. मद संपतो ते हा मारामाऱ्या संपतात. उन्हा यात 
िंशगे गळून जातात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २८·१० सारंगाचा मुखवटा (अ थी) आिण िंशगे. वािर्षक गित. 
 

ताबंडे सारंग. हंगूल का मीरी बारािंशग. Red deer. Hangul. 
 
तदािद हंगूल. Cervus hanglu. Cervidae सारंगा . 
 
वसित:– का मीर दरीचा उ र काठ आिण शजेारच्या दऱ्या. 
 
युरोपात रेड डीअर हणून हिरणे िस  आहेत त्यापैकीच हे एक सारंग आहे. माणसाच्या 

खां ाइतकी याच्याही खां ाची उंची येते. त्याच्यावर मान आिण त्याच्यावर डोके आिण िंशगे, अशी याची 
भ य मूतीर् असते. केवळ िंशगाची लाबंी दोन हातापेक्षा अिधक असून त्याला ११ ते १६ शाखा असतात. हे 
सारंग िंशगे गळा यापासून पुनः येईपयत िहमरेषेजवळ असतात. नंतर खाली दरीत उतरतात. तेथे नरात 
मारामाऱ्या होतात, आिण िवजयी नरास मा ा येऊन िमळतात. त्या त्याच्या वासामुळे िंकवा त्याचे ओरडणे 
ऐकून त्याजकडे येतात. पाडसाचं्या अंगावर िठपके असतात. ौढपणी ते नाहीसे होतात. 

 
सागंराई. सारंगराज Browantlered deer. 

 
तदािद सारंग Panolia eldi. Cervidae सारंगा . 
 



 

अनुकर्मिणका 

वसित:– मिणपूर, देश, सयाम, मलाया. 
 
हे सारंग फार देखणे असतात. याचंी उंची ताबं ा सारंगापेक्षा बरीच कमी साधारणपणे अडीच 

हात असते. याच्या िंशगाची पिहली फादंी भवुईच्या जवळ असते. याचंा रंग िंपग्यापासून का यापयत 
बदलता असतो. िंशगाची एकंदर आकृती वाटोळी असते. 

 

 
 

आ॰ २८·११ सागंराई. 
 

बारिंशग Swamp deer. 
 

तदािद ादिशक. Rucervus duvaucelli. Cervidae सारंगा . 
 
वसित:– भारत आिण पािक तान. 
 
या सारंगाची उंची हंगूलाइतकी िंकवा काकणभर जा तच असते. याच्या िंशगालाही पु कळ फाटे 

असतात. जा तीतजा त वीस पाहण्यात आहेत यातील नराना थोडेसे आयाळ असते. सुंदरवन इत्यािद 
ओ या देशात राहणाऱ्याचंी पावले रंुद असतात कोर ा जिमनीवरच्याचंी अरंुद असतात. उ म बारिंशगे 
मध्यभारतात आढळतात. रंगाने ती हंगूलासारखी असतात. मद आला हणजे एकेका नराजवळ अनेक 
मा ा गोळा होतात. त्याचंी संख्या तीसापयत जाते. मद संप यावर पु कळ कळप एकतर् होतात. पाडसाचं्या 
अंगावर िठपके असतात. 
 
साबंर Sambar. 

 
तदािद साबंर Rusa unicolor. Cervidae. सारंगा . 
 
वसित:– पािक तान, भारत, लंका, देश, पूवस िफलीपीन बेटाचं्या पलीकडे. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २८·१२ साबंर. 
 
ही सारंगे बारिंशगासारखीच उंच असतात. याचे केस बरेच लाबं लाबं आिण राठ असतात. रंग 

िंपगा काळपट िंकवा काळा देखील होतो. काळेपणा वाढत्या वयाने येतो. नराच्या मानेभोवती थोडे आयाळ 
असते. 

 
ही सारंगे दाट जंगलात राहतात झाडपाला खातात, गवतही खातात. िदवसा आडोशाला राहून 

रातर्ी चरतात. याचें कळप असतात पण ते दहा पाच जणापेक्षा मोठे नसतात. यानंा पाण्यात बसणे आवडते. 
 

िचतळ Spotted deer. 
 
तदािद िचतर्ागं Axis axis. Cervidae सारंगा . 
 
वसित:– िहमालयाच्या पायथ्यापासून दिक्षणेस भारत, लंका. 
 
हिरण, मग तो कुरंग असो की सारंग असो, इतर पशूहून देखणाच असतो. त्यात या त्यात िचतळ 

हा सारंग िवशषे देखणा असतो. त्याच्या अंगावर सोनेरी ताबं ात पाढंरे िठपके असतात, त्याचंी फार शोभा 
िदसते. त्याची उंची वर सािंगतले या सारंगापेक्षा कमी सरासरी दोन हात असते. रामायणात सुवणर्मृग 
हणून जो सािंगतलेला आहे तो हाच असावा. या सारंगाचे लहान मोठे कळप असतात. कधी पचंवीस 
जणाचें तर कधी शभंर दीडश ेजणाचे देखील कळप असतात. मदकालात ते कळप लहान लहान होतात. 
नरामध्ये त्या वळेी ाणािंतक मारामाऱ्या होत असतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २८·१३ िचतळ. 
 

पारा Hogdeer. 
 
तदािद पारंग Hyelaphus porcinus. Cervidae सारंगा . 
 
वसित:– पािक तान व उ र भारत येथील पुळणपठारे आिण तेथून पूवस देशातील पठारे, 

लंका. 
 

 
 



 

अनुकर्मिणका 

आ॰ २८·१४ पारंग. 
 
हे सारंग हिरण दीड दोन हातापेंक्षा अिधक उंच होत नाही. हे उ ा मारण्याऐवजी खाली मान 

घालून डुकरासारखे धावते. याचें कळप दहा पाच जणाचेंच असतात. ते सकाळ सायंकाळ गवती रानात 
चरतात आिण उंच गवतातच इतर वळेी लपून राहतात. 

 
करकर. भुकंरे सारंग Barking deer. 

 
तदािद भुकंार Muntiacus muntjak. Cervidae सारंगा . 
 
वसित:– पािक तान, भारत, देश इ. थेट जपानी बेटापयत. 
 
सामान्यतः १५०० ते १८०० मीटर उंचीच्या रानामध्ये ही सारंगे सरासरी दीड हात उंच होतात. 

याच्या िंशगाला एक हाडाचा बुधंा असतो त्याच्यावर साधारण टीचभरच िंशग असते त्याला एकच फाटा 
असतो. अमेिरकन शाखकुरंगाला अशा फा ाचे िंशग असते पण त्याला वगेळा बुंधा नसतो आिण ते हिरण 
पु कळ उंच असते. मा ानंा िंशगाच्या ऐवजी का ासारख्या टोकदार केसाचें पुजंके असतात. दाट झाडी 
असले या टेक ावंर याचंी वसित असते. काही करकरे एकेकटी िंहडतात तर काहींचे लहान लहान 
कळप असतात. त्याचंा आवाज कुतेर् भुकं यासारखा भासतो. ती िदवसा चरतात आिण रातर्ी िवसावतात. 
त्याचं्या पाडसाचं्या अंगावर िठपके असतात. 

 
 

 
 

आ॰ २८·१५ करकर. 
 

क तूरी मृग Musk deer. 
 
तदािद क तूरक Moschus moschiferous. Cervidae सारंगा . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित:– का मीर, नेपाळ, िसकीम. 
 
ही एक हिरणजात आहे पण ती धड कुरंग हणता येत नाही की सारंग हणता येत नाही. यानंा 

मुळी िंशगेच नसतात. याचंी उंची खां ाशी सरासरी हातभर असते. मागले पाय अमळ अिधक उंचट 
असतात. यानंा शपूेट असते. ती ढंुगणावरच्या केसात लपून जाते. याचें केस बकऱ्याच्यासारखे लाबं व 
चडचडीत असतात. याचं्या वरच्या जब ातले सुळे दात वाढून ओठाबाहेर आलेले असतात. सारंगानंा 
सुळे असतात पण ते एवढे वाढत नाहीत. हे हिरण िहमालयावरील भजूर्वनात िहमरेषेजवळ राहतात. ते 
आप याला लपून बसण्याकरता खळगा करतात. त्यातून ते सकाळ सायंकाळ बाहेर येऊन चरतात. त्याचें 
कळप नसतात. नराच्या बबीजवळ क तूरी वणारे िंपड असतात. क तूरीच्या वासाने मादी त्याकडे येते. 
क तूरीच्या लोभाने िशकारी लोकानंी त्याचंी पु कळ हत्त्या केलेली आहे. 

 

 
 

आ॰ २८·१६ क तूरीमृग. 
 

 
 



 

अनुकर्मिणका 

आ॰ २८·१७ भेकर. 
 

िपसुरी हरण. भेकर. Chevrotain mouse–deer. 
 
तदािद भेकर Moschiola memina. Cervidae गवया . 
 
वसित:– दिक्षण भारत व लंका, १८०० मीटर उंचीपयत. 
 
या हिरणाची उंची अवघी वीत दीड वीत असते. यानंा िंशगे येत नाहीत. क तूरी मृगा माणे वरचे 

सुळे मातर् ओठाबाहेर येतात. याचं्या मुख्यागंावर उजळ आडवे प े  असतात. हे गवतात िंकवा कोणत्यातरी 
खबदाडीत लपतात. हे एकटे दुकटेच िंहडतात. 

 
रेन िडअर. हैम सारंग Rein deer. 

 
तदािद हैमसारंग Rangifer caribau. Cervidae सारंगा . 
 
वसित:– युरोप आिशया अमेिरका या ितर्खंडातील िहम देश. 
 
या सारंगाची उंची खां ाशी तीन हात असते. अमेिरकेत या सारंगाची उंची एखा ा वीतभर कमी 

असते. गे या शतकाच्या अखेरीस सैबेिरयातील हैम सारंगे अला कामध्ये नेऊन सोडली. त्याचंी ती संतती 
आहे. याचें खुर रंुदट असतात. याचें केस दुहेरी असतात. काही आखूड काही लाबंट असे शजेारी शजेा 
असतात. याचें कळप फार मोठाले शकेडो जणाचें असतात. िहम खालीवर सरकते त्या माणे ते आपली 
व ती बदलतात. त्यानंा खुर ा झाडाचंा पाला गवत व दगडफूल यावर िनवार्ह करावा लागतो. हे पशू 
तेथील लोकानंी पाळलेले आहेत. ते गा ा ओढणे िंकवा पाठीवर ओझे वाहणे, ही कामे करतात. मा ा दूध 
देतात. सैबेिरयामध्ये त्याजवर वारीही करतात. याचं्या मा ानंाही िंशगे असतात. अमेिरकेत नराचंी िंशगे 
िहवा याच्या आरंभी गळतात. मा ाचंी िंशगे वसंतात गळतात. 

 

 
 

आ॰ २८·१८ रेनिडअर. हैम सारंग. 
 

मूस. ए क Moose. Elk. 
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तदािद ए क Alces americana. Cervidae. सारंगा . 
 
वसित:– कानडा आिण अला का, उ र युरोप, उ र आिशया. ४३° उ र अक्षाशंापासून उ रेस. 
 
ही सवार्त उंच सारंगहिरणजात आहे. वजनातसु ा एकेक नर मो ा रे ाच्या वजनाचा भरतो. 

उंची माणसाच्यापेक्षा हातभर अिधक भरते. अंग एकंदरीने बोजड असते. त डावळा ओंगळ असतो. 
अमेिरकन जातीत मादीला िंशगे नसतात आिण ती नराच्या सुमारे पाऊणपट आकाराची असते. िंशगाच्या 
फां ामध्ये पडदे असतात तेही कठीण हाडाचे असतात. झाडपाला डहा या दगडफूल आिण पाणझाडे हा 
त्याचंा आहार असतो. साहिजकच त्याचंा संचार पाणथळीत पु कळ होतो. थंडीच्या िदवसात ती दाट 
जंगलात राहतात. त्याचें लहानसे कळप असतात. 

 

 
 

आ॰ २८·१९ मूस ए क. 
 

वगीर्करण. 
 
या करणात हिरणेच विर्णली आहेत. पण त्यात दोन कुले आहेत. एक कुरंगाचें आिण दुसरे 

सारंगाचें. कुरंगाचे गवयािदकाशंी सा य बरेच आहे. नीलगाईला तर प  गाय असे नाव पडले आहे. 
शा कार त्या सवार्ंचे कुल एकच मानतात. सेरो, गोरल, टािकन, शामाय, ही कुरंगेच खरी पण ती प पणे 
अजािवकासंारखी असतात. हणून हिरणात तीन वगर् मानतात. एक सारंगाचा एक कुरंगाचा आिण एक 
मध्यमाचंा. या मध्यम वगार्तच अमेिरकन शाखाकुरंगाचा समावशे केला पािहजे, कारण तो हटला तर कुरंग 
आिण हटला तर सारंग आहे. उत्कर्ािंत–कर्मात कुरंगापासूनच एकापक्षी गवय आिण दुसऱ्यापक्षी अजािवक 
िनमार्ण झाले असावे असा तकर्  आहे. 

 
येथे सािंगतलेली कुरंगे वगेवगे या गोतर्ातली आहेत. त्याच माणे सारंगेही वगेवगे याच गोतर्ातली 

आहेत. 
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कुरंगे आिण मध्यम हिरणे गवया  कुलात गणली जातात. पण सारंगा  हे युग्मखुरी ेणीत वगेळे 

कुल मानले जाते. 
 

वणिदर्य ोतर्. 
 
सवर् पशुप यानंा वणिदर्य असते. प याचें वणदर्ीय लपलेले असते, उघडे नसते. पशूनंा कान 

असतात ते वणिदर्याचे केवळ बा  भाग होत. िवशष महत्त्वाचे भाग खोल असतात. ते कानिशलाच्या 
हाडात कोरून बसवलेले असतात. बा तः कुत्र्याचे कान, गाईचे कान, हिरणाचे कान, याचं्या आकृतीत 
फरक बराच िदसतो. परंतु ोतर्ाच्या अंतगर्त भागात तसा फरक नसतो. ोतर् हे हवाई तरंगाचे ान 
िमळवण्याचे इंिदर्य असते. कान नसरा याच्या पसरट भागासारखा असतो. त्याच्या तळाशी नळी असते ती 
हाडात गुंतलेली असते. नळीचा काही भाग का थींनी वढेलेला असतो. या नळीच्या आतील शवेटाला एक 
पातळ पापोदर्ा असतो. त्यासच कानाचा पडदा (पटह) हणतात. या पड ास लागून हाडात कोरलेली 
कोठडी असते ितच्याहून एक नळी िनघून घशात उतरलेली असते. ही गर्स व नळी होय. या कोठडीच्या 
उपमध्य अंगाच्या तटात दोन बारीक िखडक्या असतात. त्याही पड ानंी बदं केले या असतात. या 
ोतर्तटात एक शखंाकृती बोगदा कोरलेला असतो. त्याची सुरवात एका िखडक्या असले या पड ाशी 
होते. या बोग ात त्याच्याच आकृतीची एक पातळ पापोद्र्याची नळी असते. ितच्यात तीन लाबंट क पे असून 
ते दर्वाने भरलेले असतात. वरच्या खालच्या क याचं्या आरंभी उपरो  दोन िखडक्याचें पडदे असतात. 

 

 
 

आ॰ २८·२० वणिदर्य. अ हतोडी हाड (अ थी). 
 
ोतर्ाची जी मधली कोठडी सािंगतली ितच्यात तीन बारीक हाडे असतात. पटह हणजे कानाचा 

पडदा. त्यापासून उपमध्य तटात ज्या िखडक्या सािंगत या त्यात या एका िखडकीपयत ही तीन हाडे 
साखळीसारखी गुंतवलेली असतात. िखडक्या एका खाली एक असतात. त्यात या वरच्या िखडकीत ही 
साखळी गुंतलेली असते. वरची िखडकी लाबंोळी आिण खालची वाटोळी असते. पटहात गुंतलेले हाड 
हातो ासारखे आिण िखडकीतील पड ात गुंतलेले हाड िरिकबीसारखे असते. मधले हाड ऐरणीसारखे 
असते. हातोडा आिण िरिकबी यानंा पकडणारे नाय ूअसतात. त्यानंी त्याची हालचाल िनयिमत केली 
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जाते, अपकारक होऊ िदली जात नाही. पटहावर वायुतरंग येतात. त्याचंी श ी गोळा होऊन पटहावर 
येते. कानाच्या बाहेरच्या पसाऱ्यापेक्षा पटहाचा पसारा फारच कमी. मो ा के्षतर्ातली श ी लहान के्षतर्ावर 
जमते. त्यामुळे ती अिधक ती  होते. हाडाच्या साखळीतून ती िखडकीस िमळते. िखडकी पटहापेक्षा लहान 
हणून ती अिधकच ती  होते. िखडकीच्या उपमध्य अंगाला जी शखंाकृती नळी असते ितच्यात दर्व असते. 
ते िखडकीचा पडदा हालेल तसे हालते. हाडातील बोग ात कंबुकनामक पापुदर्ानळी असते ितला तीन 
क पे असतात. त्यातील वरचा व खालचा सलग असतात. त्याचंीच टोके िखडक्यात गुंतलेली असतात. 
त्याचं्या वळशात ितसरा क पा गवसलेला असतो. त्याच्या आतही दर्व असते. त्या दर्वात तटावर 
बसिवले या तरळत्या पेिशका असतात. 

 

 
 

आ॰ २८·२१ बा  कंबुक. १ लाबंोळी िखडकी २ वाटोळी िखडकी. 
 

 
 

आ॰ २८·२२ कंबुक. आडवा छेद चेतनी. 
 
आता ज्या तरळत्या पेिशका सािंगत या त्याचं्या तळाशी चैतन तंतू असतात. हे तंतू नळीच्या 

तटातील एका तकटावर असतात. ते तकट िखडकीशी िनरंुद असून तेथून दूर रंुद होत गेलेले असते. 
शजेारचे दर्व हालले हणजे हे तकटही हालते. तरी ते समगर् हालत नाही. ध्विनतरंगाच्या कं तेनुसार त्याचें 
वगेवगेळे भाग हालतात. तरी एका कं तेने एकच पेिशका हालते असे नाही. एक लहानसा पेिशकासमूह 
हालतो. ध्विनतरंगाच्या ती तेनुसार हा समुदाय लहान मोठा असतो. कोणच्या जागेचा समुदाय आिण 
केवढा समुदाय उ ेिजत हावयाचा हे त्या ध्वनीच्या कं तेने आिण ती तेने ठरते. खरे हटले हणजे 
कोणता आिण केवढा समुदाय उ ेिजत झाला आहे या गो ीवरून त्या ध्वनीचे उ ता आिण ती ता हे गुण 
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समजतात. पशूनंा आवाज कळतात. पण त्यातले सू मभेद कळतात की नाही, िवशषेतः उ तेचे भेद 
कळतात की नाही, शकंा आहे. परंतु ती तेचे भेद कळतात यात शकंा नाही. आवाजाचा लहानमोठेपणा 
त्यानंा कळतो. हिरणानंा संगीतातली गोडी समजते असे हणतात. ते खरे असो की नसो, त्यानंा 
आवाजातली िविवधता समजते एवढे खरे. ते वतः आवाज काढतात आिण आप या सग्यासोयऱ्याचें 
आवाज ओळखतातही. कान मोठे व हालवता येण्याजोगे अस यामुळे त्यानंा चटिदशी िविश  िदशतेील 
ध्वनी पकडण्याची चागंली सोय लाभलेली असते. 

 
सं थातर्. Vestibular apparatus. 

 
पशुप यानंा पाच ानिदर्ये असतात असे सामान्यतः मानतात. परंतु अलीकडे कळून आले आहे की, 

त्यानंा सहाव े ानिदर्य असते. ते ोतर्ास िचकटून असते. ोतर्ाचा अंतभार्ग जो सािंगतला त्यात एक 
शखंाकृती अवयव सािंगतला. त्यास जोडून दोन िपश या आिण एक तीन वळयाचंा संच असतो. या िपश या 
आिण वळया पापोद्र्याच्याच बनले या असून दर्वाने भरले या असतात. कानिशलाच्या हाडात त्याचं्या 
सोयीच्या जागा कोरले या असतात. त्यातील िपश यानंा संिचका आिण उपसंिचका अशी नावे िदली आहेत. 
संिचकाशखंनालीच्या जवळ असते. या िपश यात दर्वात तरळत असले या पेिशका आिण त्याचं्या बुडाशी 
चैतन तंतू अशी यव था असते. या पेिशकानंा केसासारखे लाबंट फाटे असतात. हणून त्यास लंिबते 
हटले आहे. या लंिबताचं्या सापटीत बारीक रेव अगदी आरळपणे सामावलेली असते. डोके उभे असताना 
उपसंिचकेतली लंिबते उभी असतात, पण संिचकेतली आडवी असतात; तर डोके आडवे असताना 
संिचकेतली उभी असतात आिण उपसंिचकेतली आडवी असतात. लंिबते उभी असताना त्याजवर दाब 
नसतो पण ती आडवी झाली हणजे त्याजवर रेवचेा दाब पडतो. दाब असताना चेतना िमळतात त्या दाब 
नसताना नाहीशा होतात. त्यामुळे डोक्याचा आडवे-उभेपणा समजतो. 

 

 
 

आ॰ २८·२३ अंतःकंबुक १ संिचका. २ उपसंिचका. 
 
वर िपश याशंजेारी जो तीन वळयाचंा संच सािंगतला त्याचा िवचार केला पािहजे. या वळयानंा 

सािमवृि का हणतात, कारण त्या अंशवतुर्लाकृती असतात. या सािमवृि कापैंकी दोन उ या आिण एक 
आडवी असते. दोन उ या असतात त्या एकमेकीच्या काटकोनात असून ितसरी त्या दोहींच्या काटकोनात 
असते. त्येकीच्या शवेटी एक फुगवटी असते. या वळया आिण फुगव ा, या सवर् दर्वाने भरले या 
असतात. त्या फुगवटीच्या दर्वात लंिबते असतात त्याचं्या तळाशी चैतन तंतूही असतात. अवकाशाच्या 
संदभर्पात या तीन असतात. त्या एकमेकीच्या काटकोनात असतात तशाच त्या या सािमवृि काचं्या रूपाने 
शरीरात उ या केले या असतात. ाण्याचे डोके जे हा चळते, जे हा तो कोणत्याही एका िदशनेे चालतो 
ते हा त्याच्या अशा सािमवृि कातील पाणी मागे रगाळते, आिण माग या तटावर दाब उत्प  करते. तो 



 

अनुकर्मिणका 

त्यातील चैतन तंतूत चेतना उत्प  करतो. त्यामुळे संवदेना उत्प  होतात, चालीच्या िदशचेे ान होते. 
अथार्त ही िदशा शरीरभागास अनुलक्षनू असते. 

 
मदूपासून िनघणारी जी आठवी चेतनी आहे ितचेच तंतू ोतर् आिण सं थातर् यात जाऊन पोचलेले 

असतात. संि थित हणजे समतोल. त्यासंबधंी इंिदर्य ते सं थातर्. तेच सहाव े ानिदर्य. 
 
बा  ोतर्. External ear. यात कान (कणार्) आिण कणर्नळी. कणार् Pinna. कणर्नळी Auditory 

canal or meatus. पटह Tympanum. मध्य ोतर् Middle ear. यात हाडे तीन:– 
 
(१) हातोडी Melleus (२) ऐरणी Incus (३) िरिकबी Stapes. लाबंोळी िखडकी Fenestra 

ovalis. वाटोळी िखडकी Fenestra rotunda गर्स वनळी Pharyngotymanic tube. (Eustachiantube) 
शखंाकृती बोगदा, बा  कंबुक Bony coclea. त्यातील पापुदर्ानळी अंतःकंबुक Coclear canal. त्यातील 
मधला क पा विणका Coclear duct. तरळत्या पेिशका Hair-cells. लंिबते Sustentacular 
cells.सािमवृि का Semicircular canal. फुगवटी Ampula. िव िपका Vestibule. ितच्यात संिचका 
Saccule. उपसंिचका Utricle. अंतः ोतर्, ोतर्गुंफा, Internal ear or Labyrinth. कंबुक, िव िपका आिण 
सािमवृि का िमळून अंतः ोतर् ( ोतर्गुंफा). (ध्वनीची) उ ता Pitch. कं ता Frequency. ती ता 
Intensity. 

 
नेतर् 

 
सवर् पशुप यानंा नेतर् असतात. मासंाहारी आिण शाकाहारी पशूचं्या नेतर्रचनेत काही फरक असतो 

तो आपण नंतर पाहून घेऊ. मानव आिण पशुपक्षी याचं्या नेतर्ाचं्या रचनेत िवशषे फरक नसतो. मानवी नेतर् 
हाच नमुना हणून घेतला तर चालण्यासारखे आहे. तपशीलातला फरक तूतर् सोडून िदला तरी चालेल. 
नेतर् बहुशः गोल असते. ते करोटीच्या िववरात बसिवलेले असते. ते उघ ा िमटण्याच्या सोयीच्या ढापण्या 
खालवर एकेक अशा दोन असतात. त्याच्या काठचे केस लाबं लाबं असतात त्यानंा पापण्या हणतात. 
डोळा िमटला असता आत या नेतर्गोलापुढे एक संपुट तयार होते त्याचे आ तर पारदशीर् असून त्यास ओले 
ठेवण्याइतपत ाव सतत देणारा एक िंपड अपमध्य कोपऱ्यात ढापणीखाली असतो. अिधक ाव वाहून 
नाकात जाण्याकरता कोपऱ्यातून वाट असते. तुत संपुट ते संपतर्-संपुट होय. संपुटाचे आ तर ते संपतर्. 
नेतर्गोल दोन वा ाचंा बनलेला असतो. मागली वाटी मोठी असते ितला ज्यायस आिण पुढली वाटी लहान 
असते ितला कनीयस अशी नावे योजली आहेत. कनीयस पारदशीर् असते; ज्यायस तसे नसते. 
कनीयसामागे दर्व असते त्याचे नाव आंभस. त्यामागे मासंपटल असते, त्याचे नाव कनीिनका. कनीिनकेस 
मधोमध िछदर् असते. त्याचे नाव तारका. डोक्यावर खर काश पड याने ती आकंुिचत होते. नाहीतर 
िव तारते. कनीिनकेच्या मागे एक िंभग असते त्याजवर ितचा आतला काठ टेकलेला असतो. िंभगामध्ये एक 
िचकट दर्व असते. त्याचे नाव वारुण. ज्यायसाच्या लगेच आत र वािहन्याचे बनलेले आ तर असते. 
त्याच्याही आत चैतनपेिशकाचें आ तर असते. त्या पेिशकाचे तंतू पुढे वारुणाकडील त्याचं्या टोकाशी उगम 
पावनू त्याचे एक आ तरच तयार होते. या आ तराला लागून वारुणदर्व असते. ज्यायसाच्या आतले 
र ा तर ज्यायसकनीयसाच्या साधं्यापयत जाते. पण चैतन आ तर िततके पुढे जात नाही, अमळ मागेच 
संपते. ज्यायस–कनीयसाच्या साध्यात एक मासंल तंतूचे वलय असते. त्यालाच लागून र वािहन्याचे 
पुजंके असतात. त्यावरून या मासंाचे नाव प वी मासं असे पडले आहे. प व हणजे कोवळी पालवी. 
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ितच्यासारखे हे पुजंके िदसतात तेथेच कनीिनकापटलाचा मोठा काठ गुंतलेला असतो. नेतर्िंभग एका 
िंशक्यात अडकवलेले असून या िंशक्याच्या दोऱ्या ज्यायसात ज्यायसकनीयससाधं्याच्या मागे गुंतले या 
असतात. नेतर्िंभग कडक नसते, मऊ असते. प वी मासं साधं्यात प े  असते. तेथून ते िंशक्याच्या 
दोऱ्यापयत गेलेले असते. प वी मासं या दोऱ्या पुढे ओढते ते हा िंशके सैल होऊन िंभग फुगते. मासं 
सैलावले की िंभगाची फुगवटी ओसरते. 

 

 
 

आ॰ २८·२४ नेतर्गोलाचा आडवा छेद. 
 
नेतर्ातले जे चैतनपटल असते त्यातून िनघालेले तंतू जमून दृि चेतनी तयार होते. चेतनीचा हा बुधंा 

ज्यायस पटलाच्या मध्यावर नसतो, अमळ नाकाकडील अंगाला असतो. नेतर्तारकेतून जो काश सरळ 
समोरच्या दृ यावरून येतो त्याच्या योगाने त्याचे ितिंबब ज्यायसमध्यावरच्या एका ा सुईच्या अगर्ाएव ा 
बारीक के्षतर्ावर पडते. नर व वानर याचं्या आिण बहुधा िंह  पशूचं्याही नेतर्ातील तुत सू म के्षतर्ात 
र वािहन्या नसतात. हणून त्यास पीत थान हणतात, कारण ते िपवळे असते. शाकाहारी पशूचं्या नेतर्ात 
अशी र रिहत थानाची योजना नसते. त्यानंा पीत थान नसते. पीत थानात दृि -संवदेन िवशषे ती  
असते अशी सोय नर-वानर यानंाच आहे. शाकाहारी पशूनंा नरवानराचं्या इतके चागंले िदसत नाही. अगदी 
जवळचा पदाथर् उदाहरणाथर् वतःचे वासरूसु ा गाय डो याने पाहून घेते पण शवेटी वासानेच त्या गो ीचा 
िनणर्य करते! अनायसे शाकाहारी पशूचें डोळे दोन िभ  िदशास रोखलेले असतात. ते एका लहानशा 
दृ यावर रोखता येणे त्यानंा कठीण पडते. दोनही डोळे िभ  िदशास रोखलेले अस यामुळे त्यानंा िव तृत 
डा या उज या आिण समोरच्या के्षतर्ातले पदाथर् िदसतात हे खरे पण ते प  िदसत नाहीत, पुसट िदसतात. 
हाताऱ्या माणसाला जवळचे पदाथर् िंभगाच्या मदतीिशवाय िदसतात तसे. साधारणतः सहा मीटर 
अंतरापेक्षा कमी अंतरावरचे पदाथर् पहाण्याकरता िंभगाची फुगवटी वाढवावी लागते. ही यव था माणसाच्या 
नेतर्ात असते िततकी चागंली शाकाहारी पशूत नसते. 
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आ॰ २८·२५ हिरणाची दृि के्षतेर्. दोनही डो याचंी दृि के्षतेर् बहुशः िवभ  आहेत. संयु  भाग लहानसा आहे. 
 
दूरचे आिण िव तृत के्षतर् िदसणे हेच शाकाहारी पशूनंा िवशषे महत्त्वाचे आहे. कोणी शतर्ू अंगावर येत 

आहे की काय हे तो दूर असतानाच त्यानंा समजले पािहजे. याच्या उलट िंह  पशूनंा जवळचे दृ य नेमके 
प  िदसणे हे अिधक अव य आहे. त्या योग्यतेची त्याचंी नेतर्रचना असते. त्याचें नेतर् समोर रोखलेले 
असतात. दोहीचे िमळून जे एकंदर दशर्नके्षतर् होते ते लहान असते, पण त्याचंा जो समाईक भाग असतो तो 
मोठा असतो. दोनही बाजूच्या दोन कोरा मातर् एकेका नेतर्ाच्या पथृक के्षतर्ात येतात. त्यानंा आप या दोन 
दृि रेषा जवळच्या पदाथार्वर एकवटता येतात. त्याचं्या नेतर्ाची रचना नर-वानराचं्या सारखी असते. त्यानंा 
िवशषे प  दृ ीचे हणून सािंगतले ते पीन थान नसते, एवढाच कमीपणा असतो. 
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आ॰ २८·२६ वानराची दृि के्षतर्. दोनही डो याचंी दृि के्षतर् बहुशः एकवट असतात. दोनही बाजूला दोन 
कोरा मातर् िवभ  असतात. प याचे दृि के्षतर्. डोक्याजवळचे दोन लहानसे शकूं सोडून सवच के्षतर् प यानंा 

दृ य असते. िंह  पशूचंी दृ ी वानरां माणेच. 
 
दृि चेतनी जेथे तयार होते ते ितचे बुधं होय. तेथे पडले या काशाने चेतना उत्प  होत नाहीत. 

हणून त्यास अंध थान हणतात. नरवानराचं्या िंकवा िंह  पशूचं्या बाबतीत ज्या दृ याचा काश एका 
डो यातील अंध थानावर पडतो त्याचा काश दुसऱ्या डो यातील अंध थानावर पडत नाही. चागं या 
चेतनीय थानी पडतो. तेवढा दृ य भाग एका डो याने िदसतो बाकी दृ य दोनही डो यानंी िदसते. 
शाकाहारी पशूचें नेतर् वगेवगे या िदशनेे रोखलेले असतात. ते हा त्येक डो यासमोरचा काही दृ याशं 
अंध थानावर काश टाकतो. अथार्  त्याने दशर्नसंवदेन उत्प  होत नाही. तथािप नेतर्ाची सू म आंदोलने 
घडत असतात त्यामुळे एका क्षणी अंध थानावर असणारा काश दुसऱ्या क्षणी चेतनीय थानी पडतो. 
त्यामुळे सरसकट देखावा िदसतो, त्यात उणीव रहात नाही. 

 
ढापणी (धापनी) Eyelid. वारुण Vitreous
पापणी (प म) Eyelash प वीमासंवलय Ciliary muscle.
संपतर् Conjunctiva नेतर्िंभगाचे िंशके (कोश) Lens-capsule
संपुट Sac. पोषणी Choroid
ज्यायस Sclerotic दृक्पटल Retina
कनीयस Cornea नेतर्ातील चैतन पटल,,
कनीिनका Iris दृि चेतनी. दृक्चेतनी Optic nerve

 दशर्-चेतनी, दशर्न-चेतनी,,
तारका Pupil पीत थान Yellow spot
िंभग Lens अंध थान Blind spot
आंभस Aqueous दृि के्षतर् Visual field.

 
िनसगार्चा तोल 

 
िनसगार्त अनंत जातींचे ाणी आहेत आिण झाडेझुडेही आहेत. पु कळ ाणी दुसऱ्या ाण्याचें मासं 

खातात आिण काही ाणी झाडाझुडाचंी पाने फळे खातात. ाण्याचं्याच शरीरातून उत्प  होणारा वायू, 
त्याचेंच मलमूतर्, त्याचंीच शव,े यापासून िमळणाऱ्या खतावर झाडाझुडाचंी उपजीिवका चालते. सृ ीचे हे 
दोन मोठे भाग एकामेकाचंा तोल संभाळतात. ाण्या ाण्यामध्ये पाहता देखील िंह  पशू आिण त्याचें खा  
पशू याचंाही एक कारचा तोल असतो. कीटकाचं्या अ या, पाने फळे धान्य इ॰ खातात. बहुतेक पक्षी 
कीटकाचंाच आहार करतात. कीटकाचंी संतती इतकी िवपुल असते की, ती सगळी िटकली तर थो ा 
अवधीत झाडाझुडाचंा िनकाल होऊन जाईल. ही आप ी कीडखाऊ पक्षी नाहीशी करतात. पशूपैंकी 
कंृतकानंा संतती अितशय होते पण त्यानंा खाणारे साप व पशुपक्षीही जागोजाग आहेत. त्यामुळे त्याचंी 
संख्या िनयिमत राहते. मो ा पशूमध्येही िंह  व त्याचें बळी आहेतच. िंह ानंा संतती थोडी आिण 
िंहिसतानंा अिधक, त्यामुळे त्याचं्यातही तोल राहतो. 
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मनु यिहताच्या दृ ीने पाहता असा ाण्या ाण्यातील तोल िबघडण्याची उदाहरणे कधी कधी 
घडलेली आहेत. १८७५ – ७६ त िंहदु थान सरकारने मु ाम साप धरून मारण्याची मोहीम काढली. या 
मोिहमेत पाच लाख साप बळी पडले. त्याच्या दुसऱ्या वषीर् उंदराचंी संख्या अितशय वाढली, शतेीचे फार 
नुकसान झाले. गे या शतकात युरोपीय लोक न या न या बेटावर व ती करायला गेले असता, एका बेटावर 
ससे फार पण मंुगसे नाहीत हणून सशाचंा नायनाट करता यावा हणून मंुगसे तेथे नेऊन सोडली. त्यानंी 
ससे नाहीसे केले पण त्यानंी क ब ा खाण्याला सुरुवात केली. ते हा क ब ाचे संरक्षण करण्याकरता 
अखेर तीच मंुगसे मारावी लागली. एकदा इंग्लंडात पाळीव प यानंा उपदर्व होतो हणून छोटे िंह  
मारण्याची मोहीम िनघाली. पिरणामी सशाचंी संख्या अतोनात झाली, शतेीचे फार नुकसान झाले, मोहीम 
सोडून ावी लागली. ससे आिण हिरणे याचंा उपदर्व शतेीला सवर्तर् होत आहे. तरी त्याचंी संख्या 
आटोक्यात राहते ती िंह  पशूचं्या अि तत्वामुळे यातं संशय नाही. कधी कधी शतेीच्या पशूनंा आिण 
माणसानंाही उपदर्व होतो हणून त्याचंी िंहसा करणे अव य होऊन बसते. िंह  व अिंह  याचंा नैसिर्गक 
तोल खरा, पण तो माणसाला िहतावह कसा करावा, हा न सो या रीतीने सुटण्याजोगा नाही. 

 
मानवाने हत्या के यामुळे िकत्येक ािणजाती नाहीशा झा या आहेत. यािवषयी उदाहरणे या 

पूवीर्च्या करणात िदलेली आहेत. आऊख पक्षी, नंदन पक्षी, वासी कपोत ही ती उदाहरणे होत. भारतात 
िच ा नाहीसा झा यासारखा आहे. िंसह नाहीसा होण्याच्या बेतात होता तो आताशा थोडा सावरला आहे. 
अमेिरकेत आिण युरोपातही क तूरी चमर नाहीसे होण्याच्या पंथात आहेत. त्याचंा नाश होऊ नये 
एव ासाठी त्यानंा मारण्यासंबधंात बधंने घालण्यात आली आहेत. 

 
मानवाने घालमेल न केली तर इतर ाण्याचंा आपसात तोल कसा राहतो ते पाहण्याकरता 

मोठमोठाली राने राखून ठेवावयाची, तेथे ाण्याचं्या राहणीला सोयी करून ावयाच्या आिण केवळ 
ानसंपादनाच्या दृ ीने त्याचें िनरीक्षण करावयाचे, या हेतूने देशोदेशी ािणसदने थािपली जात आहेत. हा 
उपकर्म आप या देशातही झालेला आहे. ाण्याचंी नैसिर्गक वागणूक वजातीयाशंी आिण इतर 
जातीयाशंीही कशी असते, ते समजून घेण्याच्या कामी अशा सदनाचंा िवशषे उपयोग आहे, हे वेगळे सागंणे 
नकोच. 
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करण २९ 
 

असामान्य पश ू
 

पहाव ेते नवलच 
 
तुत करणात जे पशू पहावयाचे आहेत ते काहीना काही कारणानंी असामान्य आहेत. ह ी हा 

त्यातला अगर्गण्य पशू आहे. ह ी पु कळाचं्या पहाण्यात येतो पण त्याच्याशी थोडेबहुतसु ा सा य असलेला 
पशू सापडत नाही. पागंोिलन हा ाणी आप याकडे आहे पण फारच िच  पहाण्यात आहे. त्याला खवली 
माजंर हणतात, पण त्यात माजंराचा एकही गुण नसतो. त्याला दात मुळीच नसतात. तो फार िभतर्ा आहे. 
बदकचोचा हे कोणाला वाटेल की एका ा प याचे नाव आहे, पण तो आहे पशू. तो ऑ टर्ेिलयात आढळतो. 
देवमासा असे आपण ज्या ाण्याला हणतो. तो मासा नसतो, पशू असतो. आमार्िदलो हणून ाणी 
असतात. ते पशूच असतात पण मोठे िविचतर् असतात. त्याच माणे मंुगीखाऊ पशू अमेिरकेत आहेत, ते 
सहसा कोठे पहावयास िमळत नाहीत. कंगारू हे पशू कधी कधी सकर् सवाले लोक आप याला दाखवतात, 
िंकवा एका ा संगर्हालयात पहावयाला िमळतात. हे पशू िवलक्षणच न हेत काय? हे ऑ टर्ेिलयात िवपुल 
आहेत. देवमाशाचे जुने नाव ितमी असे आहे. ितमीच्या जोडीला िरमी असे एक नाव एका सागरी पशूला 
िदले आहे. हेही पशू मोठे िवलक्षण असतात. यािशवाय या करणात वालरस आिण सील या पशूचंाही 
समावशे केला आहे. याचंी नाव ेकधी कधी ऐकू येतात. पण हे पाहण्याचा योग येत नाही. ओपोसुम व सुमंद 
ही पशुनामे बहुधा कोणी ऐकलीही नसतील. 

 
ह ी Elephant. 

 
तदािद गज Elephas maximus. Elephantidae गजा . 
 
वसित:– भारत, लंका, देश, सयाम, मलाया, सुमातर्ा. आि का खंडात सहारा वाळवटंाच्या 

दिक्षणेस. 
 
सवर् पशूत हा आकाराने मोठा असून माणसाळणारा आहे. थानपरत्वे याचं्या रूपात थोडथोडा 

फरक आहे. त्यावरून कोणी त्या िभ  जाती समजतात इतकेच न हे तर िभ  गोतेर्ही समजतात. आिशयाई 
आिण आि की याचं्या रूपात प  भेद आहे खरा. पण िंहदी िंसहली मलायी यात भेद थोडका आहे. उंच 
पाय, आखूड मान आिण लाबंलेले नाक हीच ह ीची मुख लक्षणे आहेत. वरचा ओठ आिण नाक एकवटून 
लाबं स ड झालेली असते. राठ कातडे, तुरळक केस, आिण नराच्या त डातून िनघणारे दोन सुळे दात हीही 
आणखी ठळक लक्षणे आहेत. भारतीय ह ी दीड पुरुष उंच असतो. भारतीय ह ीच्या पाठीला बरेच फुगीर 
वळण असते, तर आि की ह ीच्या पाठीला िततके फुगीर वळण नसते, इतकेच न हे तर आरंभी थोडेसे 
खोलगटही वळण असते. ह ीचे कान िव तृत व पातळ असतात. त्यात या त्यात आि की ह ीचे िवशषे 
पसरट असतात. भारतीय ह ीतील नरालाच मोठाले सुळे येतात; मादीला अगदी बारीक आिण आखूड 
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येतात. आि की ह ीतील नरमादी दोघानंाही मोठे सुळे येतात. लंकेत या हि णीचे सुळे मुळीच बाहेर येत 
नाहीत. भारतीय ह ीच्या स डेच्या शवेटी एकच टोक असते. आि की ह ीच्या स डेला दोन सारखी 
सारखी टोके असतात. ह ीला स डेचा उपयोग हातासारखा होतो. स डेने तो लहानसे नाणे िंकवा 
भईुमुगाचा दाणा उचलू शकतो. ितच्यात बळही बरेच असते. स डेने तो माडंीएवढी जाड झाडाची फादंी 
मोडू शकतो िंकवा झाड उपटू शकतो. आि कन ह ी सहसा माणसाळत नाहीत. भारतीय ह ीच्या मानाने 
आि कन ह ीला समजावणे फारच कठीण पडते. 

 

 
 

आ॰ २९·१ भारतीय ह ी. 
 

 

 
 

आ॰ २९·२ आि की ह ी. 
 
पाळीव ह ी सािंगत या माणे काम करतात. रानातून मोठे ओंडे ओढीत आणण्याचे काम िंकवा 

ढकलीत नेण्याचे काम िंकवा पाठीवर ओझे वाहण्याचे काम, िंकवा माणसानंा संभाळून डोक्यावर िंकवा 
पाठीवर वाहण्याचे काम ह ी उ म रीतीने पार पाडतात. 
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वन्य ह ी भर उन्हाच्या वळेेला िवसावा घेतात आिण इतर वळेी िंहडून गवत व झाडपाला खातात. 
त्यानंा वड, िंपपळ, अशा झाडाच्या कां ा आवडतात, पण सवार्हून अिधक बाबंचेू अंकुर आवडतात. हणून 
त्याची व ती बाबंचू्या रानात असते. त्यानंा पाणी पु कळ लागते. ते सकाळ सायंकाळ पाणी िपतात. िशवाय 
उन्हाच्या वळेी नान करताना त्यानंा पाणी भरपूर पािहजे असते. ते स डेने पाणी आप या पाठीवर 
उडवतात. आिण स डेतूनच त डात ओतून पाणी िपतात. ते भईुवर आडव ेहोऊन िवसावा घेतात. 

 
ह ींचे कळप असतात. एकेका कळपात पाचप ास पशू असतात. त्यात एकादा ौढ ह ी असतो, 

बाकीच्या मा ा िंकवा अ ौढ नर असतात. कळपाचे पुढारीपण एका ा ौढ मादीकडे असते. कधी कधी 
एकादा ौढ नर कळपावगेळा राहतो तो फार भयंकर असतो. तो के हा कोणावर चाल करील याचा नेम 
नसतो. ह ी हि णीला कधी अपकार करीत नाही. ितच्या आ ेत राहतो. हणून पाळीव हि णीवर बसून 
वन्य ह ी वळवता येतात. पाळीव हि णीला संतित थोडी होते, हणून नवे नवे ह ी पकडण्याची पाळी येते. 
भारतीय ह ी ११ वषार्ंचा आिण मादी ९ वषार्ंची ौढ होते. आि कन ह ी २१ वषार्ंचा आिण ह ीण १८ 
वषार्ची ौढ होते. ितला आयु यात ४–५ अपत्ये होतात. गभर्वास २० मिहने असतो. हि णीला तन पुढील 
पायामध्ये दोन असतात. तनाला त ड लावनू िपलू िपते. एकंदर आयु य ८०–९० वष असते. पाळीव 
नरह ीला कधी कधी मद येतो. त्यावळेी तो कोणाचेही ऐकत नाही. ह ीला मद येण्याचा सुमार माहुताला 
समजतो. अशा वळेी त्याला जखडून टाकतात. तसे केले नाही तर तो कोणाचा कसा घात करील याचा 
काहीच नेम नसतो. अशा वेळी त्याने माहुताला आिण धन्यालाही ठार मार याची उदाहरणे घडली आहेत. 

 
ह ीचे पाय हणजे मोठाले खंुटच असतात. बाहु आिण जंघा यातील दोन्ही हाडे पिरपूणर् 

असतात. अथार्तच ती भार घेतात. अरीय अक्षीय यात कायमचा तेढा पडलेला असतो, हणजेच पुढचा पाय 
कायम पालथा धरलेला असतो. चालताना बोटाचंी टोके खाली टेकतात. त्येक पायात पाच बोटे असतात. 
ती सवर् एका सूतर्ल जाळीने जखडलेली असतात. त्याचं्या श ाला खुरासारखी नखे असतात. त्याच्या 
मागे िचवट गातर्ाची भर िदलेली असून ितजवर पु कळ भार साहला जातो. ह ीच्या फु पुसावर पयार्वरण 
( ॰ १८) नसते. ती वक्ष तटास िचकटून असतात. सनाचे काम केवळ महापटलानेच चालते. ह ीचे 
मु क आरंभापासूनच वृ ाशजेारी असतात ते तेथेच शवेटपयत राहतात. ह ीचा मदू इतर कोणत्याही 
ाण्याच्या मदूपेक्षा मोठा असतो. तरी त्याचा म तकभाग मि तकाला झाकण्याइतका मोठा नसतो. 

 
ह ीला कातरे दात दोनच असतात तेच बाहेर येतात. कातऱ्याचं्या जागी आले तरी ते रूपाने सुळे 

असतात. ते ५-६ हात लाबं आिण ४, ४ मण वजनाचे होऊ शकतात. िनराळे सुळे नसतात. ह ीच्या सवर् 
आयु यात त्येक जब ात सहा दाढा येतात, एकेका बाजूला तीन तीन. तथािप कोणत्याही एका वळेी 
दोनच दाढा जाग्यावर असतात. पुढली पूणर्पणे िहरडीच्यावर असते, मागली अधर्वट वर असते. पुढची 
िझजून पडून जाते, ते हा दुसरी पुढे सरकते आिण ितसरी मागे उगवते. कर्माने दोन पडतात आिण ितसरी 
जन्मभर राहते. ती साठा या वषीर् उगवलेली असते. त्येक दाढ अगोदरचीपेक्षा मोठी असते. त्येक दाढेवर 
आडवे उंचवटे असतात. भारतीय ह ीच्या शवेटच्या दाढेवर असे उंचवटे २० ते २७ असतात. आि कनाच्या 
दाढेवर ते ११ हून अिधक नसतात. या दाढानंी भरडण्याचे काम उ म होते. 

 
मतंगज Mammoth. 
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पचंवीस हजार वषार्पूवीर् ह ींचे जे पूवर्ज होते त्याचें हे नाव आहे. सैबेिरयात बफार्त गाडलेली त्याचंी 
शव ेजशीच्यातशी सापडतात. त्यावरून त्याचे सबधं रूप ध्यानात येते. ह ीच्या ह ीपेक्षा मतंगजाचे शरीर 
मोठे असते. त्याचें सुळे दात अिधक लाबं असून त्यानंा वळणेही अिधक असतात. त्याचं्या अंगावर केस 
अिधक दाट असून काही िठकाणी लाबं केसाचें पुजंके असतात. त्याचं्या सु यानंा अध्यार्अिधक वतुर्ळाचे 
वळण असते. एकाएकी िहमवृ ी झा यामुळे हे ाणी त्यात अडकून मेले असावेत, असा तकर्  आहे. ( करण 
३३ पहा). 

 
देवमासा. ितमी Whale. 

 
देवमासा ज्याला हणतात तो एक समुदर्वासी तनी ाणी आहे. तो पशू आहे, मत् य न हे. त्याला 

हेल असे इंगर्जी नाव असून ितमी असे सं कृत नाव आहे. कािलदासाने रघुवशंाच्या तेरा या सगार्त हटले 
आहे की, नदीमुखातून समुदर्ात येणाऱ्या पाण्याबरोबर त्यातील िकत्येक ाण्यानंा ितमी आपली भली मोठी 
त डे पसरून आत घेत आहेत आिण ती िमटून त्यानंा गडप करून आप या डोक्यावरील भोकातून पाण्याचे 
फवारे बाहेर टाकीत आहेत. ( ोक १०) ितमींच्या नाकाची भोके त्याचं्या माथ्यावर असतात. त्यातून ते 
उच्छ्वास टाकतात. त्यात या हवबेरोबर पाण्याचे बा पक असतेच. ते बाहेर पडताच बाहेरच्या गार ामुळे 
त्याचे थब बनतात. त्या कारणाने ितमी पाण्याच्या चुळा टाकीत आहेत असा भास होतो. िहवा यामध्ये 
आप या त डातून देखील वाफारे नाही का िनघत? त तच हेही. ितमींना फु पुसे असतात, िग  नसतात. 
ितमी पाण्यात बुडून अधार् तास फार झाले तर तासभरही राहू शकतात. पण नंतर त्यानंा हवते वर डोके 
काढावचे लागते. कारण त्यानंा पाण्यात ास घेता येत नाही, हवते घेता येतो. ितमींच्या त्वचेला थोडेसे का 
होईना पण केस असतात तसे मत् याचं्या त्वचेला नसतात. 

 
ितमीच्या त्वचेखाली मेदाचा जाड थर असतो. त्या मेदाला लबर हणतात. त्यामुळे त्याचं्या अंगात 

ऊब राहते. त्याचें र  पशू माणे ऊबदार असते. ितमीमादी अंडी घालीत नाही, िपलूच सवते. त्याला ती 
आप या तनातील दूध पाजते. ितमीचा सागंाडा पािहला तर त्यात चारी पायाची हाडे असतात. पुढील 
दोन पायाची हाडे त्याना जे पर असतात त्यात असतात. मागील पायाचंी हाडे कुशीत लपलेली असतात. 
मत् याचे शपूेट उभे पाणपृ ाशी काटकोनात असते पण ितमीचे त्याशी समातंर असते. त्याने तो पाणी 
खालवर िंकवा मागे पुढे ढकलतो. 

 
सदंत ितमी 

 
ितमी जाती अनेक आहेत. काहीच्या त डात दात असतात ते सदंत ितमी होत. ते मत् यािद 

ाण्यानंा पकडून खातात. याचं्यापैकी काहीची त डे अगदी िंचचोळी असतात. त्यानंी ते तळचा गाळ 
उकरून खा  ाणी पकडतात. त्याचंी लाबंी तीन चार हातापेक्षा अिधक नसते. असले ितमी नदीमुखात 
आढळतात. िंसधूनदीत ते सापडतात. यािवषयी उ ेख पूवीर् पाणमाजंरािवषयी िलिहताना केला आहे. हेच 
ितमी गंगा आिण पुतर्ानदीतही आढळतात. हे समुदर्ात जात नाहीत. 

 
नदी-ितमी River dolphin. 

 
तदािद नदी ितमी Plantanista gangetica. Delphinidae लघु. ित या . 
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वसित:– िंसधुनदीची आिण महानदीची मुखे. (िंसध व ओरीसा) 
 

िंह  ितमी. Killer whale. 
 
तदािद ितिंमिगल Grampus orca. Delphinidae लघुित या  ितिमघ्न. 
 
वसित:– खोल समुदर्ात सवर्तर्. 
 
काही सदंत ितमी माणसाच्या चौपट पाचपट मोठे असतात. ते फार कूर्र असतात. ते चार पाचाचंी 

िंकवा जरूर तर प ासाचंी देखील टोळी करून वतःपेक्षा पु कळ मो ा ाण्यानंा, चडं ितमींना देखील 
मारून खातात. त्यानंा िंह  ितमी हणतात. व तुतः सवर्च ितमी मासंाहारी असतात ही गो  िनराळी. 

 

 
 

आ॰ २९·३ िंह  ितमी. 
 
िंह  ितमीमध्ये नर मोठे आिण मादी लहान असते. नराची लाबंी २० हात तर मादीची १३ हात 

असते. त्याचं्या त डाची रंुदी एक हातापयत असू शकते. त्याच्या एकेका जब ात ११ ते १४ आत वळलेले 
दात असतात. त्याच्या पाठपराच्या खालच्या अंगाला थोडा ताबुंसिपवळा रंग असतो, बाकीचा रंग काळा 
पाढंरा असतो. 

 
मेण्या ितिम Sperm whale. 

 
तदािद मेदुर Physeter catodon. Physeteridae मेदुरा . 
 
वसित:– बहुशः ५०° उ र आिण ५०° दिक्षण अक्षाशंामध्ये समुदर्ात. 
 
सदन्त ितमींपैकी हा ितमी िवशषे िस  आहे. यातील नराची लाबंी सुमारे ५० हात तर मादीची २५ 

हात असते. याचा वरचा जबडा चागंला जाड ठोकळेवजा असतो तो बहुताशंी मेदाचा असतो. त्यात दात 
बहुधा नसतात. खालच्या जब ात मातर् २४ पयत दात असतात. दाताची लाबंी टीचभर असते. सावर्ितर्क 
मेदाचा थर, लबर, वीतभर िंकवा अिधकही असतो. माखली आिण अ भजु हे त्याचे आवडते खा  असते. 
याचा रंग पाठीकडे काळा व पोटाकडे पाढंरा असतो. याला नाकपुडी एकच असते. ती थोडी डा या अंगाला 
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कलती असते ितच्यातून तो एका िमिनटात ६, ७ ास घेतो व सोडतो. याच्या िपलाचा आकार जन्मतःच ८ 
९ हात असतो. तो वषार्त दु पट होतो. याला आठ वषार्ंनी ौढत्व येते. याचे आयु य सुमारे २० वष असते. 

 

 
 

आ॰ २९·४ मेण्या ितमी. 
 
याच्या चरबीच्या मेणबत्त्या करीत असत. याच्या कात ात अंबरिगर्स नावाचे मेण उत्प  होते. 
 

अदंत ितमी. 
 
काही ितमींच्या त डात दात मुळीच नसतात ते अदंत ितमी होत. अशा ितमींच्या त डात 

टा यापासून गालफडापयत पसरले या दोन चाळण्या असतात. या ितमींचे आकार फार मोठाले असतात 
आिण त्याचंी त डे तर िवशषे मोठाली असतात. समुदर्ातले गढूळ पाणी त डात घेऊन त ड िमटले हणजे 
पाणी चाळणीतून बाहेर पडून बारीक सारीक ाणी मातर् त डात अडकतात तेच या ितमीचे खा  असते. हे 
ितमी अवाढ य असले तरी िभतरे असतात. यात एकेकाची लाबंी ६६ हात असू शकते. असले ितमी खोल 
पाण्यातच वावरतात हे उघड आहे. हे ितमी आजारी िंकवा दुबळे होतात ते हाच तीराजवळ येतात. 
यापैकीच काही मरून जाऊन भरतीच्या वेळी िकनाऱ्यावर येऊन पडतात. 

 
नील ितमी Blue whale. 

 
तदािद महाितमी Balaenoptera musculus. Balaenopleridae महाित या . 
 
वसित:– िहवा यात हे ितमी िवषुवाजवळ जमतात. उन्हा यात ते तेथून दूर कोणत्यातरी धुर्वाकडे 

जातात. अलीकडील पाच प ास वषार्त त्याचंा कल उ रेपेक्षा दिक्षणेकडे जाण्याचा अिधक आहे, असे 
िदसून आले आहे. 
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आ॰ २९·५ नील ितमी. 

 
नील ितमीचा रंग सामान्यतः िनळसर असतो तरी घशाच्या बाहेरच्या अंगाला जरा िपवळी छटा 

असते. पराच्या खालचे अंग पाढंरे असते. त डातले चाळणीचे हाड काळे असते. त्यात सुमारे चारश े
तबक ा असतात. याच्या उच्छ्वासाचे कारंज पाच िमिनटापयत चालते, आिण सुमारे तीस हात उंच 
उडते. त्या वेळी मोठा आवाजही िनघतो. याच्या िपलाची लाबंी जन्मतःच १६ हात असते ते तीन वषार्त ौढ 
होते. त्याची वाढ मातर् १४ वषपयत होत राहते. 

 
एका नील ितमीपासून सवाश े िपपे भरून तेल िमळते. यािशवाय खंडोगणती मासं आिण इतर 

िजनसा िमळतातच. 
 

सागर-गाय Sea cow. 
 
तदािद सागिरम Helicore dugong. Trichechidae सागिरमा . 
 
वसित:– भारत व आ टर्ेिलया याचं्या िकनाऱ्याजवळ समुदर्ात. 
 

सागर मिहष Sea buffalo. 
 
तदािद सागिरम Trichechus manatus. Trichechidae सागिरमा . 
 
वसित:– आटलािंटक सागराच्या काठाजंवळ. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ २९·६ सागरगाय. 
 
आकार गाई हशी एवढाले पण आकृती ितमीसारखी असलेले पशू समुदर्ात राहतात त्यानंा िरमी 

असे नाव योजले आहे. समुदर्ात झाडेझुडे ल हाळी असतात त्यावर त्याचंी उपजीिवका चालते. त्याचंी व ती 
समुदर्काठाजवळ उथळ पाण्यात िंकवा नदीमुखात असते. झाडपाला खाताना ते आप या वरच्या ओठाचा 
उपयोग मुठीसारखा करून कवळ त डात घेतात. ते घास चावत असताना मोठाले आवाज होतात. चरताना 
ते उभे राहतात. िपलाला पाजतानाही उभे राहतात. मादीचे तन छातीवर असतात. सागरगायीला नखे 
नसतात. सागर मिहषीला असतात. सागरगाईच्या शपेटीचा शवेट चदंर्कोरी असतो. (बाजूने पाहता 
चदंर्कोर िदसत नाही.) तसा सागरमिहषीचा नसतो. सागरगाईचा वरचा ओठ दुभगं असतो; तसा सागर 
मिहषीचा नसतो. 

 
सील Seal. 

 
हे एका पशुवगार्चे नाव आहे. हे पशू समुदर्ात राहून मत् यािदकावंर उदरिनवार्ह करतात. केवळ 

संतित वाढिवण्याकिरताच ते िकनाऱ्यावर व ती करतात. त्याचें पाय व ासारखे असतात, िकनाऱ्यावर ते 
पुढील दोन पायानंी फरपटतात. मागले पाय तळ याला तळवा टेकून लुळे राहतात. काही सील कानवाले 
तरे काही िबनकाने असतात. ज्याला बा कणर् असतात तो कानवाला; ज्याला ते नसतात तो िबनकाना 
होय. कानवा यात काहींना सीलिंसह हणतात. काहींना सीलऋक्ष हणतात. सीलाचें केस मेणचट 
असतात. आिण त्याचं्या कातडीखाली मुबलक चरबी असते. सीलऋक्षानंा त्यािशवाय भरपूर लोकर येते. 
ितच्यासाठी त्याचंा पु कळ संहार झालेला आहे. िबनकान्या सीलाचं्या त्वचेखाली चरबी िवशषे असते. आिण 
वर लोकरही असते. िबनकान्यापैंकी एक जात अगडबंब असते. हणून ितला सीलह ी हणतात. एकेका 
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सील–ह ीची लाबंी १३, १४ हात असते. या ह ीचे नाक मोठे असून थोडे खाली वळलेले असते. ते थोडेसे 
स डेसारखे िदसते. िबनकाने सील मुकाटे असतात. कानवाले बराच आरडाओरडा करतात. िबनकान्या 
जाती ११ आहेत. कानवा या ५ आहेत. 

 
सीलाचं्या वसाहती. 

 
कानवा या सीलाचं्या वसाहती उ र शातं महासागराच्या काठाला असतात. या सीलानंा 

आप या माग या पायाचंा उपयोग करून संगी चालता िंकवा उ ादेखील मारता येतात. वसंत ऋतूत 
थम नर िकनाऱ्याला लागतात. त्येकजण आपणाकरता एक टापू पसंत करतो. आिण दुसऱ्याला तेथून 
हुसकण्याचा यत्न करतो. या उ ोगात मारामाऱ्या पु कळ होतात. काहीं िदवसानंी ि थरता येते. या 
सुमारास मा ा िकनाऱ्यावर येऊ लागतात. नर त्यानंा आप या टापूत घेऊन जातात. त्याकिरताही 
मारामाऱ्या होतात. एकेकाला १०, १५ मा ा िमळतात. त्या अगोदरच गभार्र असतात. त्या िवतात आिण 
थो ाच िदवसात पुनः गभार्र होतात. नर त्याचं्यावर व त्याचं्या संततीवर लक्ष ठेवतात. खाणेिपणे काही 
करीत नाहीत. मा ा मातर् मधून मधून समुदर्ात जाऊन खाणे खाऊन येतात. आिण िपलानंा अंगावर 
पाजतात. िपले आरंभी अगदी दुबळी असतात. पण थो ाच िदवसात हुषार होऊन कळप करतात. आिण 
डबक्यात खेळता खेळता पोहायला िशकतात. अधर् ौढ नर असतात; ते वगेळे कळप करून मो ाचं्या 
वसाहतीच्या आसपास राहतात. िववािहत नर उपासाने कृश होतात. मा ा िवशषे बदलत नाहीत. िपले 
झपा ाने वाढतात. िहवाळा आला की सगळे खोल पाण्यात जातात. आिण दिक्षण वासास लागतात. 

 
सीलरीस Alaska fur-seal. Sea-bear. 

 
तदािद ऋक्षसील Callorhinus alskanus. Otaridae ऋक्षला . 
 
वसित:– अला का ते कॅिलफोिर्नया याचं्या िकनाऱ्याजवळ. 
 
यात या नराची लाबंी १२ हात आिण मादीची फारतर ३ हात असते. नर काळे आिण मा ा कर ा 

रंगाच्या असतात. 
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आ॰ २९·७ सीलरीस. 

 
या ाण्याचंा उच्छेद होण्याची वळे दोनदा येऊन गेली. एकदा रिशयन लोकानंी बहुतेक ाणी 

मारले, आिण एकदा अमेिरकन लोकानंी मारले. ह ी आंतररा टर्ीय िनयमन होऊन बेणे राखले जाते, तरी 
३०,००० ाण्याचे पीक दरवषीर् हाती लागते. हे सील िकनाऱ्यापासून ५० मलै अंतरापयत समुदर्ात 
वावरतात. 

 
अटलािंटक वालरस Atlantic walrus. 

 
तदािद व ार Odobenus rosmarus. Odobenidae. व ारा . 
 
वसित:– ६०° अक्षाशंापासून उ रेस अमेिरकन िकनाऱ्याजवळ. 
 

पॅिसिफक वालरस Pacific Walrus. 
 
व ारािद शािंतक Odobenus divergens. Odobenidae व ारा . 
 
वालरस या नावाचे चडं पशू उ रधुर्वाजवळील समुदर्ात राहतात. त्यातील नराची लाबंी १०, ११ 

हात असते. मादीची ५, ५॥ हात असते. अंगाच्या मानाने त ड लहान असते. पण दोन लाबंलचक सुळे 
त्यातून बाहेर येतात. मादीच्या सु यानंा मधला भाग अिधक असतो. आिण सवर्तर्च त्याचंा घेर कमी असतो. 
के हा के हा ते िकनाऱ्यावर येऊन खडकावर िंकवा बफार्वर बसतात. त्याचें मोठे मोठे कळप असतात. 
एकेका कळपात सुमारे १०० पशू असतात. त्यात ते गदीर्गदीर्ने एकमेकाला खेटून असतात. कोणावरही 
संकट आले असता ते आणणारावर सवर्जण तुटून पडतात. सु याचंा उपयोग ते शतर्िूवरु  श  हणून 
करतात पण त्याचंा िनत्य उपयोग ते आपले भ य िमळिवण्याकरता करतात. गाळात राहणारे िंकवा 
खडकाला िबलगून राहणारे ाणी हे त्याचें खा  असते. ते गाळातून उकरून िंकवा खडकावरून उसकडून 
काढण्याकरता सु याचा उपयोग होतो. खा  िमळिवण्याकरता ते २०० हात खोलीपयत खाली त ड करून 
जातात. ते संगी मोठी गजर्ना करतात िंकवा लागोपाठ बुभु ारही करतात. ते पोहता पोहता झोप घेतात. 
कातडे, सुळे, चरबी, मासं याकरता त्याचंी हत्त्या एकसारखी होते. दोन जातीतील फरक फार थोडा 
असतो. 
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आ॰ २९·८ अटलािंटक वालरस. 

 
वमर्वंत Armadillo. 

 
काही कीडखाऊ पशूनंा हे नावं िदले आहे. हे पशू केवळ अमेिरकेत आढळतात. त्याचं्या कातडीवर 

अि थिंबबे असतात. ती अशा बेताने एकमेकाशी जोडलेली असतात की संगी ते पसरून इतर अवयव 
त्याखाली झाकून घेता यावेत. काही जातीत या खव याचं्या फटीत केस असतात. सवार्त मो ा जातीत 
मुख्यागंाची लाबंी दोन हात असते. सवार्त लहान जातीत ही लाबंी पुरी टीचभर देखील नसते. हे बीळ 
करून आत राहतात. 

 
नवप वमर्वन्त Nine banded Armadillo. 

 
वमर्वतंािद नवप  Dasypus novemcinctus. Dasypodidae. वमर्वंता . 
 
वसित – कनसास, िमसूरी, लािरडा, मेिक्सको (उ र अमेिरका) 
 
याची लाबंी दीडहात आिण शपूेट वीतभर असते. पाठीवर नऊ प े  असतात. पुढील पायानंा चार व 

माग यानंा पाच बोटे असतात. याला ास न घेता ६ िमिनटेपयत पाण्याखाली राहता येते. यानंा वीतभर 
खोल असलेले िकडे वासाने समजतात. हे बारीक सारीक सापही मारून खातात. कधी कधी ५०, ६० 
जणाचंा कळप जमतो. यानंा कातरे सुळे व उपदाढा नसतात. केवळ दाढा असतात. 

 

 
 

आ॰ २९·९ अमार्िदलो. वमर्वतं. 
 

मोठा मंुगीखाऊ Great ant-eater. 
 
तदािद िपपीलाद Myrmecophaga jubata. Myrmecophagidae िपपीलादा . 
 
वसित:– मध्य अमेिरका आिण दिक्षण अमेिरका. 
 
या पशूची उंची सवा हात आिण लाबंी चार हात असते. लाबंीपैकी तृतीयाशं मुख व मान याचंी आिण 

तृतीयाशं शपेटीची असते. शपेटी झुपकेदार असते. मुखव ावरील केस आखूड व िवरळ असतात. तेथून 



 

अनुकर्मिणका 

मागे केस दाट व लाबं होत जातात. डोक्याचा रंग करडा असतो तसाच खां ाचंाही असतो. पुढचे पाय 
पाढंरे असून त्यात काही भाग िंपगे असतात. शपूेट वरच्या अंगाने करडी आिण खालच्या अंगाने काळी 
असते. पोट िंपगे असते. मागले पायही िंपगे असतात. हा पशू पुढच्या पजंाच्या सैल मुठी वळून त्यावर 
चालतो. पजंानंा नखरे असतात ती काळी असतात. या नखरानंी हा वारुळे उकरतो आिण िजभेने मंुग्या 
चाटून खातो. याला दात नसतात. मंुग्या हे त्याचे िवशषे आवडते खा  आहे. पण हा इतर िकडेही खातो. 
याची व ती ओ या रानात असते. तेथे हा िचखलात बसून िवसावा घेतो. कधी कधी पाण्यातही बसतो. 
याला चागंले पोहता येते. वीण वषार्तून एकदाच होते आिण अपत्यही एका खेपेस एकच होते. 

 

 
 

आ॰ २९·१० मोठा मंुगीखाऊ. 
 
मंुगीखाऊ पशूचं्या आणखी काही जाती त्याच देशात आहेत. मेिक्सकोमध्ये एक छोटा मंुगीखाऊ 

आहे तो मध्यम खारीएवढा असतो. (सुमारे सवा हात) तो झाडावर राहतो. िदवसा झोप घेतो; आिण रातर्ी 
भ याच्या शोधात िंहडतो. 

 
खवली (माजंर) मंुगीखाऊ. पागंोिलन Scaly ant-eater. 

 
या पशूचे माजंराशी सा य तो पशू आहे इतकेच असते. त्याचे रूप काहीसे मंुगसासारखे िदसते. 

खरोखरी तो मंुगीखाऊ आहे. त्याला दात नसतात आिण जीभ असते ती लाबंलचक आिण िचकट असते. 
ितच्या योगाने तो खूपशा मंुग्या सपा ासरशी चाटून घेऊन मटकावतो. त्याच्या पुढच्या पजंाला नखरे 
असतात त्यानंी तो माती उकरतो. मंुग्याची िंकवा वाळ याचंी वारुळे उकरून तो आपले खा  िमळवतो. 
चालताना सैल मुठी वळून त्या पालथ्या ठेवनू अमेिरकन मंुगीखाऊ माणेच चालतो. काही जाती आि केत 
आहेत; काही आिशयात आहेत. दोनही िठकाणच्या जातींच्या अंगावर खवले असतात. आि कन जातीत ते 
त डासु ा सवार्ंगावर असतात. त डावरचे लहान असतात. आिशयाई जातीत त डावर आिण पोटावर 
खवले नसतात. खवले अिपचमार्चे बनलेले असतात. त्याचं्या मधून मधून थोडे केस असतात. खवले कडक 
असतात. त्याखाली मासंतंतूचे जाळे असते. त्यामुळे ते संगी पसरून सवार्ंग चडूसारखे करून पृ भागी 
केवळ खवलेच असे करता येते. शपेटीचा वढेा देता येतो. अशा रीतीने सुरिक्षतता साधते. हा ाणी िभतर्ा 
असतो. िबचकला की असा चडू होऊन राहतो. 
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आ॰ २९·११ आि कन मंुगीखाऊ, पागंोलीन. 
 

भारतीय पागंोिलन. Indian pangolin. 
 
तदािद पागंोल Manis erassicaudata. Manidae पागंोला . 
 
वसित:– िहमालयाच्या पायथ्याच्या उतारापासून दिक्षणेस पािक तान, भारत, लंका. 
 
याची लाबंी सुमारे अडीच हात असून िशवाय शपूेट हातभर लाबं असते. वरच्या अंगावर खवले 

आिण खालच्यावर केस असतात. खव याचं्या सापटीत तुरळक केस असतात. मुखव ास खवले 
नसतात. हे भईुत खोल िबळे करून आत राहतात. बीळ चारपाच हात लाबं असते. शवेटी कोठी असते ती 
हातभर रंुद असते. दार मातीने बदं केलेले असते. हे पागंोिलन मंुग्याचं्या शोधात झाडावर चढते. याचंा 
संचार बहुधा रातर्ी चालतो. िदवसा ते िवसावा घेतात. 

 
ितनखी सुमंद Three-toed sloth. 

 
तदािद सुमंदक Bradypus griseus. Bradypodidae सुमंदा . 
 

दुनखी सुमंद Two-toed sloth. 
 
तदािद समंद Choloepus hoffmanni. Bradypodidae सुमंदा . 
 
वसित:– मध्य अमेिरकेत ह डूरापासून दिक्षणेस अमेझान नदीपयत. 
 
या पशूचंी लाबंी हात सवाहात असते. त्यात या त्यात ितनखीपेक्षा दुनखी मोठा असतो. भईुवरची 

चाल दोघाचंीही मंदच असते, एका िमिनटात फार तर दहा हात! हणून सुमंद सुमंदक अशी त्यानंा नावे 
िदली आहेत. हे सहसा भईुवर उतरत नाहीत. दाट झाडीत राहतात. तेही झाडाचं्या फादंीला टागंून 
वटवाघळी माणे राहतात आिण तसेच वरच्यावर िंहडतात िफरतात. याचं्या अंगावर बरेच लाबं लाबं केस 
असतात. टागंत्या ि थतीत ते केस खाली रोखलेले राहतात, त्यामुळे त्याचं्या अंगावरचे पाणी खाली 
नीटपणे ओघळून जाते. हे पशू इतके मंद असतात की, जागच्या जागी िमळेल तेवढा पालाफळे खावनू ते 
ल बत राहतात ते हा त्याच्या अंगावर अथार्  केसावर शवेाळे उगवते. त्यामुळे त्याचें अंग िहरवे िदसते. हीही 
गो  त्याचं्या पथ्यावरच पडते. ते पालवीत सहज लपले जातात. ितनखी आिण दुनखी ही नाव े त्याच्या 
पजंात या बोटाचं्या संख्येवरून पडली आहेत. बोटाचं्या शवेटी नखरे असतात ती वळीव असतात. त्यामुळे 
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त्यानंा फादंीची चागंली पकड घेता येते. सुमंद पशूचं्या त डात कातरे दात नसतात, दाढा असतात. 
सुमंदाचंी भईुवरील चाल अगदी बेडौल असते. त्याचें शरीर भईुवर चालण्याकरता केलेले नाही असे िदसते. 
मादीला दर खेपेस एकच िप ू होते. ते ितच्या पोटास िमठी मारून राहते. सवा मिहन्यात ते वतंतर् होते. 

 

 
 

आ॰ २९·१२ ितनखी सुमंद. 
 

बदकचोच. लाितपुस Duckbilled platypus. 
 
तदािद अंडजपशू Ornithorhynchus anatinus. Ornithorhynchidae. अंडजपशवा . 
 
वसित:– पूवर् ऑ टर्ेिलया आिण ता मािनया. 
 
हा पशू एका ा सशाएवढा असतो. त्याचे शपूेट त्याच्या पाठीएवढे लाबं असते त्याचे ओठ बदकाच्या 

चोचीसारखे असतात. त्याच्या पायाचं्या बोटामध्ये पडदे असतात, पुढील पायानंा नखरे असतात आिण 
त्यातील पडदे िवशषे पसरट आिण बळकट असतात. मा ा नरापेक्षा लहान सुमारे २/३ असतात. हे पशू 
ओ ाच्या काठी राहतात आिण पाण्यातले बारीक सारीक ाणी मारून खातात. त्यानंा चागंले पोहता येते. 
िवसा याकरता आिण अंडी घालण्याकरता मादी एक लाबंलचक भयुार तयार करते. अशी भयुारे कधी कधी 
२०, २५ हात लाबंीची आढळली आहेत. भयुाराचे दार पाण्याखाली असून ते गुडदी घालून वाटेल ते हा बदं 
करून ठेवण्याची यव था केलेली असते. मादी एका खेपेला दोन तीन अंडी घालते. उबवण्याकरता ती 
पोटाशी धरून ती उताणी िनजते. मादीला प  तन नसतात; पण पोटाच्या कातडीतून घाम िनघावा 
त्या माणे दूध िनघते. िपले ते िपतात. जन्मतः िपलाचें डोळे बदं असतात ते उघडून ती जाणती होऊन 
भयुारातून बाहेर पडेपयत चार मिहने जातात. तोवर ती वीतभर लाबं झालेली असतात. नंतर ती खाणे 
खावयास िशकतात. लािटपुस हटला तर तनी आहे आिण हटला तर नाही अशी त्याची शरीररचना 
आहे. 
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आ॰ २९·१३ बदकचोच. 
 

कंगारू Kangaroo. 
 
आ टर्ेिलया ही भमूी हणजे एक नवलभमूीच आहे. इतर िठकाणी नाहीत असे चमत्कािरक पशू तेथे 

आहेत. त्यापैंकी हा एक पशुवगर् आहे. त्यात लहान मो ा जाती आहेत. त्यापैंकी मोठी जात माणसाएवढी 
तर छोटी सशाएवढी आहे. एकंदर घाट सवार्ंचाच काहीसा सशाएवढा असतो. कान मोठे पण सशाच्यापेक्षा 
लहान असतात. शपूेट मातर् दाडंगे भ म असे असते. ते ितसऱ्या पायासारखे उपयोगी पडते. कंगारूचे 
पळणे हणजे उ ा मारणे असते. मोठा कंगारू सहज दीडपुरुषभर उंच उडी मारतो. त्याची लाबं उडी 
चागंली वीस हात भरते. कंगारूचे खाणे हणजे झाडपाला आिण गवत हे असते. 

 

 
 

आ॰ २९·१४ कंगारू. 
 

मोठा कंगारू Great gray Kangaroo. 
 
तदािद मंजूिषक Macropus gigantea. Macropodidae मंजूिषका . 
 
याच्या मुख्यागंाची लाबंी तीन हात असून शपूेट िततकीच लाबं असते. मादीची मापे नराच्या २/३ 

असतात. 
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याचें कळप असतात त्यातं सुमारे ५० पशू असतात. मादीच्या ओटीपोटाच्या त्वचेत िपशवी असते. 
ितला एका खेपेस एकच िपलू होते ते जन्मतः एका ा खजूर–फळाएवढे असते. घटका दीड घटकेत 
तुत िपशवीत वशे करते. ते आपला मागर् आपणच शोधून काढते. िपशवीतच तन असते, त्याच्या 

अचळाला ते पकडून राहते. पशाएवढे झा यावर ते तेथेच मोकळे राहते. आणखी मोठे ओंझळीएवढे 
झा यावर ते मधून मधून बाहेर बागडू लागते, खाणे खाण्यास िशकते तरी मातेच्या िपशवीचाच आसरा 
वरचेवर घेते. िवशषे कठीण संग आहे असे वाट यास माता त्याला बोलावनू ओटीत घेते. 

 
कंगारंूना मद आला हणजे ौढ नर चवताळून एकमेकातं भाडंतात. ते एकमेकानंा मागील पायाने 

ओरबाडतात. कुत्र्यासारख्या शतर्ूंना ते लाथेने मारतात. कधी कधी पकडून पाण्यात बुडवतातही. 
 

हजीर्िनया ओपोसुम. Virginia opossum. 
 
तदािद उपमूष Didelphis marsupialis Didelphidae उपमूषा . 
 
वसित:– उ र अमेिरकेत िठकिठकाणी. 
 
रूपाने घुशीसारखा आिण आकाराने माजंरामंुगसाएवढा हा पशू आहे. मुखव ावर केस िवरळ 

असतात. इतरतर् मोठाले आिण दाट केस असतात. हे कीडखाऊ आहेत पण इतर पु कळ िजनसाचंी ते 
नासधूस करतात. त्याचं्या वाटेस जाता ते नाना उपायानंी िनसटतात. ते भीती दाखवण्याकरता वेडीवाकडी 
त डे करतात, शपेटीने टागंून घेतात, लपतात, पळ काढतात िंकवा मे याचे स ग करतात. 

 

 
 

आ॰ २९·१५ ओपोसुम. 
 
यातील मादीला कंगारूच्या ओटीिपशवी माणे एक िपशवी असते. या िपशवीत ती आपली िपले 

बाळगते. एका खेपेस ितला १५, २० िपले होतात, ती मधमाशीएवढी असतात. त्यानंा अंगाच्या तीनपट लाबं 
शपे ा असतात. त्याचे डोळे बदं असतात. त्याला केस नसतात. तरी ती मानेच्या िपशवीत वशे करतात 
आिण तेथे एकेक अचळ पकडतात. काही जणानंा अचळ सापडत नाही ती मरतात. मिहना सवा मिहना 
झा यावर ती िपशवीतून बाहेर डोकावतात दोन मिहन्यानंतर ती बाहेर िनघतात. िंहडायला जाताना ती 
मातेचे केस पकडून ितच्या पाठीवर बसतात िंकवा कुशीला ल बतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

या पशूचा आकार जरी माजंराएवढा असला तरी त्याचंा ािणसृ ीतील दजार् उंदरापेक्षाही कमी 
आहे आिण रूप तर उंदराचे आहे हणून त्याला नाव उपमूष असे िदले आहे. 

 
पंखवाले लेमूर Flying lemur. 

 
तदािद यामिशरस Cyanocephalus variagatus. Galeopithalcidae िवलाछंा . 
 
वसित:– िफिलपीन बेटे. 
 
हा फार िवलक्षण पशू आहे. आकाराने हा माजंराएवढा असतो. त ड िंचचोळे असते. कान 

टवकारलेले असतात. शपूेट आखूड असते. रंग वरून करडा व िंपगा आिण खालून ताबुंस असतो. याचे 
कातडे एका ा छतर्ीसारखे पसरलेले असून, चार पाय त ड व शपूेट या जणू छतर्ीच्या सहा का ा 
असतात. या छत्र्याच्या पसाऱ्याचा उपयोग करून तो एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उतरतो. प ास 
हाताचं्या झेपेत सुमारे पाच हात उतरतो, हटले तरी चालेल. माजंरा माणे नखरे झाडाच्या सालीत रोचून 
हा झाडावर संचार करतो. िवसा याकरता मातर् झाडाची एकादी आडवी फादंी धरून वटवाघळा माणे 
ल बकाळतो. झाडपाला फळे आिण िच  कीटक हे याचे खा  असते. हा सहसा भईुवर उतरत नाही. 
याचे पुढचे दात आडवे पुढे रोखलेले असून त्याचा फणीला असावे तसे दाते असतात. त्याचं्या सा ाने तो 
आपले केस साफ करतो. तो रातर्ी आपले भ य िमळवण्याकरता िंहडतो आिण िदवसा झोप घेतो. अशा 
अनेक जाती आहेत. 

 

 
 

आ॰ २९·१६ पंखवाले लेमूर. 
 
वानरवगार्त पुढे जे लेमूर हणून ाणी सािंगतले आहेत त्याशंी याचा संबधं नाही. 
 

वगीर्करण. 
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येथे सािंगतलेले पशू १५ वगेवगे या कुलातले आहेत. हे जागच्याजागी दशर्िवलेले आहे. या पधंरा 
कुलाचं्या आठ ेणी सागंतात. ह ींची एक वतंतर् ेणी आहे. सवर् ितमींची एक ेणी आहे. ते सवर् पशू 
असून मत् याच्या आकृतीचे जलचर बनलेले आहेत. सागरगाय आिण सागर हैस हेही पशू असून जलचर 
बनलेले आहेत पण ते ितमींच्यासारखे मासंाहारी नाहीत, शाकाहारीच आहेत. त्याचंी एक वतंतर् ेणी िरमी 
अशी सागंतात. सील आिण व ार हे जलचर पशू मासंाहारी आहेत, पण ते जलचर तसे थलचरही आहेत. 
त्याचंी एक वतंतर् ेणी सीलार अशी गणली आहे. वमर्वतं, मंुगीखाऊ, पागंोिलन व सुमंद यानंा दात 
नसतात िंकवा असले तरी कातरे नसतात. त्याची एक ेणी अदंत अशी मानतात. बदकचोचा हा पशू असा 
आहे की, त्याला तन नसतात पण दूध असते. िशवाय त्याची अंडी िनपजतात, हणून त्याची िनराळी ेणी 
अंडजपशू अशी सागंतात. कंगारू आिण ओपोसुम (उपमूष) याचंी ेणी एक मंजूिषक अशी सागंतात. त्यानंा 
अपत्य राहण्याकरता एक मंजूषा असते. पंखवाले लेमूर याचीही एक वतंतर् ेणी गणलेली आहे. ितचे नाव 
िनपततर्ी. त्यानंा िबनिपसाचे पंख असतात. ते केवळ खाली झेप घेत असतानाच उपयोगाचे असतात. 

 
िविक्ष  पशू. 

 
आतापयर्त सािंगतले या पशूमध्ये अंडज पशू आिण मंजूिषक पशू हे फारच िवलक्षण िंकवा िविक्ष  

पशू हटले पािहजेत. त्यात या अंडजानंा तन हटले तर असतात हटले तर नसतात, पण अचळ तरी 
नसतेच. मंजूिषकानंा तन नसते पण अचळ असते हणून तनही असते हटले तरी चालेल. संतती 
वाढवण्याच्या योजनेच्या बाबतीत मंजूिषक अिधक सुधारलेले हटले पािहजेत. कारण त्यानंा संततीचे रक्षण 
अिधक चागंले करता येते. तनी ाणी अपत्य आप या पोटाच्या आत वाढवतात आिण मंजूिषक बाहेर 
वाढवतात, हा भेद महत्त्वाचा आहे. पोटात िजतकी अपत्याला सुरिक्षतता लाभते िततकी बाहेर लाभत 
नाही. मंजूिषकाचे अपत्य बाहेर येते ते अगदीच क े असते त्याला संरक्षणाची अपेक्षा असते यात शकंा नाही. 
ती भागवली जाते पण मातेच्या पोटाच्या कातडीच्या बाहेरच्या क यात िंकवा िपशवीत िंकवा मंजूषेत हणा. 
इतर पशूचंी अपत्ये इतक्या कच्च्या अव थेत बाहेर येत नाहीत. त्याचं्याकरता मातेच्या उदरात खास अवयव 
असतो. गभार्भोवती वार असते ितचे दोन पदर असतात, उ ब आिण जरायु. त्यापैंकी जरायु ारा मातेच्या 
र ातील रस अपत्याला िमळतो. आिण अपत्याचे मल मातेच्या र ात नेले जातात. अंडज आिण मंजूिषक 
पशू जरायुहीन असतात. 

 
तनीवगर्. 

 
ािणकोटीतील मेरुवतं आिण कशावतं पिरसंघात अनो  असा एक उपसंघ आहे. मागे सािंगतलेला 

चकर्तंुड ाणी अनो  असतो. त्याला त ड असते. ते वाटोळे असते. त्यात ओठ अशा काही पाक या 
नसतात. मत् यापासून अलीकडे सािंगतले या ाण्यानंा दोन ओठ असतात. सो  हा दुसरा उपसंघ होय. 
त्यातला तनी हा एक पिरवगर् आहे. या पिरवगार्त तीन उपवगर् आहेत, अंडज मंजूिषक आिण सुजात. 
त्यापैंकी पिह या दोहोत जाती थोडक्याच असून त्या पथृ्वीच्या एका लहानशा भागातच मयार्िदत आहेत. 
सुजात पशूच पु कळ आहेत आिण तेच पु कळ िठकाणी िवखुरलेले आहेत. भतूकाळात पिह या दोहोच 
जाती अिधक होत्या असे शषेावरून िदसून येते. ितसऱ्या उपवगार्ची गो  मातर् त्याच्या उलट आहे. 
त्यातील जातींची संख्या वाढत आहे. सामान्य पशू सपर्ट ाण्याहून फार िनराळे आहेत. पण अंडज पशू 
हणून जे सािंगतले ते िततके िनराळे नाहीत. अंडज अस यामुळे ते सपर्टासारखे आहेत आिण दूध येणारे 
अस यामुळे पशूसंारखेही आहेत. चकंर्तंुडािद ाणी जसे मत् य आिण अकशरेुक याचं्यामधील दु यासारखे 
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आहेत. तसेच हे सपर्ट व पशू यामधील दु यासारखे आहेत. अंडज तनी Prototheria मंजूिषक तनी 
hietetheria आिण सुजात तनी Eutheria. 

 
सुजात तनी ाण्याचं्या ेणी सागंतात त्या अशा:–– 
 

१ कीटाद Insectivora. 
 
हे िकडे खातात. यानंा पाच बोटे आिण लाबंट त ड असते. 
 
उदा. िचचुदंरी. 
 

२ िनपततर्ी Dermoptera. 
 
यानंा पखं असतात त्यात सागंाडा नसतो. ते केवळ खाली उतरतानाच उपयोगी असतात. उदा. 

पखंवाले लेमूर. 
 

३ उत्पततर्ी Chiroptera. 
 
यानंा पंख असतात त्यात हाडाचंा सागंाडा असतो. ते वर उडण्याच्या उपयोगी पडतात, पण त्यानंा 

िपसे नसतात केस असतात. उदा. वाघुळे. 
 

४ कृ  Primates. 
 
याचं मदू कषर् पावलेला असतो. यानंा मूठ आिण िचमूट वळता येते. 
 
उदा. माणूस. 
 

५ अदंत Edentata. 
 
यात दात नसतात िंकवा असले तरी कातरे नसतात. उदा. पागंोिलन. 
 

६ कंृतक Rodentia. 
 
यानंा कुरतडण्याचे दात असतात उदा. उंदीर. 

 
७ मासंाहारी Carnivora. 

 
यानंा सुळे दात मासं उसकडण्याच्या सोयीचे असतात. उदा. माजंर. 
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८ ितमी Cetacea. 
 
हे िनवळ जलचर असतात, याचं्या अंगावर तुरळक केश असतात. हे मासंाहारी असतात. उदा. 

देवमासा. 
 

९ िरमी Sirenia. 
 
हेही जलचर असतात पण यानंा केश नसतात. हे शाकाहारी असतात. 

 
१० सीलार Pinnipedea. 

 
यात सील आिण व ार याचंा समावशे होतो. 
 

११ शुडंावतं Proboscidea. 
 
याना स ड असते उदा. ह ी. 
 

१२ अयुग्मखुरी Perissodactyla. 
 
याचं्या पायानंा िवषमसंख्य खूर असतात. उदा. घोडा. 
 

१३ युग्मखुरी. Artiodactyla. 
 
याचं्या पायानंा समसंख्य खूर असतात. उदा॰ गाय. 
 

१४ युग्मायुग्म-खुरी 
 
याचं्या दोन पायानंा समसंख्य आिण दुसऱ्या दोन पायानंा िवषमसंख्य खूर असतात. उदा. तापीर. 
 
या १४ याचा समावशे बहुधा १२ यातच करतात. 
 

उपसंहार. 
 
तुत पु तकात पु कळ ाण्याचं्या जातीची वणर्ने िदली आहेत. त्यावरून त्या त्या जाती ओळखणे 

बहुशः सोपे आहे. िठकिठकाणी पिरसंघ, पिरवगर् व ेणीही सािंगत या आहेत. वगेळेपणा समजणे काही 
कठीण नाही. यानंतर अनेक जातीचे एकेक गोतर्, आिण अनेक गोतर्ाचें एकेक कुल, आिण अनेक कुलाचंी 
एकेक ेणी कशी क पावी हे समजणे मातर् िततके सोपे नाही. उलट ेणीतील जातीचे कुल व गोतर् एकात 
एक वगर् करणे िततकेच अवघड आहे. हिरणे आिण गाई हशी यानंा पायागिणक दोन खूर असतात, ते हा 
त्याचंी ेणी एक ठरिवणे सोपे आहे. पण गाय हैस याचें गोतर् एक मानाव ेकी नाही, हे ठरिवणे िततके सोपे 
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नाही. हिरणे आिण गायी हशी याचंी कुले आपण सहजच िभ  मानू. पण हिरणात गोतेर् कशी ठरवावी हा 
न िततका सोपेपणी सुटत नाही. ाण्याचं्या शरीररचनेचा बारकाईने अ यास करून शा ानंी यािवषयी 

संकेत ठरिवले आहेत. िततक्या खोलात जाण्याचे येथे योजलेले नाही. 
 
तुत करणात १५ असामान्य पशुकुलाचंा उ ेख आला आहे. 
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करण ३० 
 

पशू म आिण जीवो म 
 

उ म–लक्षणे. 
 
सवर् ाण्यात उ म ाणी माणूस हा होय. तो काही शरीरबलाने सवर्– े  नाही. पण बुि बलाने 

े  आहे. कतृर्त्व हे कलाकौश याने मोजले तर माणूस सवर् े  सहजच ठरतो. बुि बलाचा उपयोग करून 
माणूस जडसृ ीतून साधने िनमार्ण करू शकतो. हे दुसऱ्या कोणाही ाण्याला साधत नाही. शरीरघटनेच्या 
दृ ीने पाहता हाताच्या बोटाचंा उपयोग िचमूट व मूठ वळण्याकरता करून कलाकुसरीची कामे साधणे हे 
कतृर्त्वाचे एक इंिगत आहे. दुसरे इंिगत हणजे हाताचं्या मदतीिशवाय पायावर उभे राहता येणे. आणखी 
एक सवर् े  इंिगत आहे ते बोलता येणे हे होय. बोलण्याचे सामथ्यर् हा माणसाचा असाधारण गुण आहे. 
वानरे हे असे पशू आहेत की, त्यानंा बोलता येत नाही. पण ढंुगणावर बठैक घेऊन पाठ ताठ उभी करून 
हात सुटे ठेवनू बसता येते आिण हाताच्या बोटानंी िचमूट व मूठ वळता येते. त्याचंा त डावळाही काहीसा 
माणसासारखा असतो. त्यातंील काहीना शपूेट नसते. आणखी काही लहानगे पशू असे आहेत की, त्यानंा 
ढंुगण टेकून बसता येते आिण हाताची िचमूट व मूठ वळता येते, परंतु त्याचंा त डावळा बराच िनराळा 
असतो. या सवर् पशूनंा उ म पशू िंकवा पशू म हणतात. 

 
वानर 

 
पशू खरे पण काही बाबतीत माणसासारखे िदसणारे आिण वागणारे पशू असतात त्यानंा वानर 

हणतात. दोन पायावर उभे राहता येणे हा मानवाचा िवशषे आहे. वानर सु ा तसे उभे राहू शकतात. 
माणसासारखे ते थोडेसे चालतातही पण सहजतेने नाही. माणसाला मूठ वळता येते, आंगठा एका पक्षी 
आिण इतर चार बोटे दुसऱ्यापक्षी अशी पकड घेता येते. वानरानंाही तसे करता येते. इतकेच न हे तर त्यानंा 
पायानंीही अशी पकड घेता येते. अमेिरकेत कोळी वानर आहेत त्यानंा. शपेटानेही पकड घेता येते. ज्या 
वानराचें सवार्िधक सा य माणसाशी असते. त्यानंा शपूेट नसते. त्यानंा येथे कपी हटले आहे. 

 
माणसा माणेच वानर आपले अ  हातात धरून त डाशी नेतात. पण पाणी िपताना मातर् ते पाणी 

ओंझळीने पीत नाहीत. त ड पाण्यापयत खाली नेऊन ते िपतात. माकडे मासंाहार करतात पण लंगूर आिण 
कपी केवळ शाकाहार करतात. वानरे िदवसा अ ाचा यवहार करतात आिण रातर्ी िवसावा घेतात. 
माणसा माणेच वानराचंी दृ ी दोनही डो याचंी एकागर् असते. वानरे आपण होऊन दुसऱ्याच्या वाटेस जात 
नाहीत. खा  ाण्यानंा माकडे पकडतात ती गो  िनराळी. अपकार करणाराचंा ितकार ते करतात पण 
त्या संगीसु ा हातात काठी िंकवा दगड घेऊन मारणे त्यानंा सुचत नाही. बळ अपकत्यार्पासून पळून 
जाणेच ते पतकरतात. 
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वानराचं्या अंगावर केस असतात त्यामुळे थंडीपासून त्याचें संरक्षण होते. िवशषे थंड देशात–
िहमालयावर आिण ितबेटात–राहणाऱ्या वानरानंा थंड िदवसात िवशषे लाबं केस असतात. ते उ ण 
िदवसात गळून नव ेआखुडसे उगवतात. वाघ आिण सुसरी हे वानराचें जन्मजात शतर्ू आहेत. 

 
लहान जातीची वानरे ४, ५ वषार्त ौढ होतात. मो ा जातीची ८, १० वषार्त ौढ होतात. नर पत्नी 

िमळवायला पाहतात ते हा एका मादीकरता अनेक नराचंी भाडंणे होतात. जो िंजकील तो ितचा पती होतो. 
िजत असेल तो िनमूटपणे कळपात रहातो िंकवा कळप सोडून िवभ  राहतो, िंकवा अिववािहत नराचं्या 
संगतीत राहतो. एकेक नर अनेक पत्न्या िमळवनू मोठाले कळप तयार होतात. बळ नरच त्यात पुढारी 
असतो. के हातरी त्याला िंजकून दुसराही पती व पुढारी होतो. िगबनकपी मातर् एकपत्नीक असतात. इतर 
सवर् अनेक पत्न्या करू पाहतात. वानरीला एका खेपेस एक िंकवा दोन िपले होतात. िपले आईच्या पोटाशी 
िबलगून राहतात. 

 
मानवतेर सवर् ाण्यापेंक्षा वानराचा मदू अिधक ग भ असतो. माणसाला वाचा असते, इतरानंा 

नसते. मानवी मदूचा बराच भाग वाचेशी संब  असतो. माकड लंगूर आिण कपी हे सवर् वानर होत. 
यािशवाय आणखी काही लहानशा वानरजाती आहेत. त्याचंा उ ेख कर्माने येईल. 

 
मकर् ट, माकड. 

 
सामान्य भाषेत सवर्च वानरानंा माकड हणतात. तथािप येथे काही िविश  वानरजातींना माकड 

हणण्याचा संकेत केला आहे. वानरामध्ये जे ठगणे उजळ त डाचे आिण बठैकीचे घ े  रंगीत असलेले पश ू
आहेत ते माकड होत. माकडाच्या गालानंा क पे असतात. त्यात ते घाईघाईने खा ेले अ  साठवतात. 
त्याचं्या हातापायाचं्या लाबंीत िवशषे फरक नसतो. शाकाहाराबरोबरच प याचंी अंडी कीटक याचेंही भोजन 
ते करतात. 

 
लंगूर. 

 
वानरापैंकी त्याचंा बाधंा उंचट असतो, त ड काळपट िंकवा िठ र काळे असते आिण ज्याचं्या 

बठैकीचे घ े  िबनरंगी असतात त्यानंा लंगूर हणतात. त्याचंी शपेटे लाबंलचक असतात. त्याचं्या गालात 
क पे नसतात. त्याचं्या जठराला भरड अ ाकरता जादा कोठा मातर् असतो. त्याचं्या हातापेक्षा पाय अिधक 
लाबं असतात. लंगूर केवळ शाकाहार करतात. 

 
हनुमान लंगूर Common langur. 

 
तदािद लंगूर Semnopithecus entellus. Colobidae. लंगूरा , 
 
वसित:– पािक तान, भारत, लंका. 
 
याची बठैी उंची दीड पावणेदोन हात असते. शपूेट त्यापेक्षा वीतभर अिधक लाबं असते. झाडावर ही 

वानरे बसली असताना िततक्याचं्या शपे ा खाली ल बत अस याचा देखावा मोठा मजेदार िदसतो. या 
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लंगूराचे त ड काळे पण इतर केस उजळ असतात. डोक्यावरचे केस िवशषे उजळ असतात. इतर अंगावरचे 
केस थानभेदाने कमी अिधक उजळ असतात. बहुत पावसाच्या देशातले लंगूर इतरापेक्षा अिधक काळपट 
असतात. ही वानरे माकडाचं्या इतकी खोडकर नसतात. अ  िमळवण्याकरता करावयाच्या लटपटी ही 
करतात. तथािप याचंा संचार बहुधा झाडावर असतो. मनु यव तीतील झाडावरही ह ा करतात पण घरात 
घुसण्याचे साहस सहसा करीत नाहीत. माकडाचं्या समवते ती संचार करताना आढळतात पण त्याशंी 
भाडंण करीत नाहीत. तथािप त्याचं्यात पुरती िमसळतही नाही. रातर्ी आपली व ती वगेळी करतात. ती 
मो ा झाडावर चढून फां ाचं्या टोकावर झोपतात. िबब ा वाघ हा त्याचंा जन्मजात वैरी आहे. त्याला ती 
फार िभतात. िबबटा झाडावर चढतो ते हा ती टपाटप झाडावरून खाली उ ा घेतात, पळू लागतात आिण 
भयाच्या आरो या ठोकतात. आनंदाची आरोळी हूप अशी असते. भयाची तशी नसते. ती िंकचाळी असते. 
कीच् कीच् इ॰ याचं्या लहान मो ा टो या असतात. एकादा वृ  हु या एकटाच राहतो. हनुमान लंगूर 
केवळ शाकाहारी असतात. 

 

 
 

आ॰ ३०·१ हनुमान लंगूर. 
 

टोपीवाला लंगूर Capped langur. 
 
तदािद िशखावतं Trachypithecus pileatus. Colobidae-लंगूरा . 
 
वसित:– आसाम व देश. 
 
या लंगूराच्या डोक्याला केस असतात त्याचंी जणू काय टोपी घात यासारखा देखावा िदसतो. 

त्यावरून त्याला टोपीवाला हटले आहे. डोक्यावर रंग काळसर मानेभोवती उजळिंपगा आिण इतरतर् िंपगा 
असा याचा रंग असतो. हे झाडावरच संचार करतात, पाणी िपण्याला देखील खाली उतरण्याला कचरतात. 



 

अनुकर्मिणका 

याचं्या देशात पाऊस खूप पडतो ते हा पानावरून ओघळणारे पाणी िपऊन आिण िहवा यात पानावरील 
दवाचे थब िपऊन तहान भागवतात. हे फार िभतरे असतात, पालवीत लपून बसतात. याचं्याही लहान 
मो ा टो या असतात. 

 

 
 

आ॰ ३०·२ टोपीवाला लंगूर. 
 
िनलिगरी लंगूर Nilgiri langur. 

 
तदािद मंडी Kasi johnii. Colobidae लंगूरा . 
 
वसित:– कूगर्पासून दिक्षणेस कन्याकुमारीपयत िठकिठकाणी. उदाहरणाथर् िनलिगरी, अ मलाई, 

िगरी, ितिनवे ी आिण पुलनी. 
 
साधारणपणे ९०० ते २१०० मीटर मधील उंचव ावर. 
 
या लंगूरातील नराची बठैी उंची पावणेदोन असून शपूेट साधारण िततकेच िंकवा थोडे अिधकही 

लाबं असते. मादीचा आकार थोडा लहान असतो. याच्या डोक्याचे, मानेचे आिण गालावरचे दाढीवजा केस 
िंपगे असतात. बाकी सवर् केस काळे असतात. त डही काळेच असते. हे केवळ शाकाहारी आहे. झाडावरच्या 
झाडावर राहून पालाफळे फुले याचंा आहार करते. मधून मधून हू हा असे आवाज काढते. मधून मधून 
याचं्या टो या जमून शतेीवर ह ा करतात. याचें कुटंुबकळप असतात. माऱ्यामाऱ्या होऊन दुखावलेले नर 
िवभ  रािहलेले िदसून येतात. याचंी व ती दाट रानात असते. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·३ िनलिगरी लंगूर. 
 
कातडे मास इत्यािदकाकंारता याची हत्या फार होत आहे. 
 

दिक्षणी माकड. Bonnet macaque. 
 
मकर् टािद दािक्षणात्य Macaca radiata. Circopthecidae मकर् टा . 
 
वसित:– गोदावरी नदी आिण मंुबई या रेषेच्या दिक्षणेचे भारत. या माकडाची बठैी उंची सुमारे सवा 

हात असते. शपूेट यापेक्षा लाबं असते. याच्या कपाळावर मधोमध केसाचंा भागं असून डोक्यावर भोवरा 
असतो. 

 
ही माकडे २०, ३० जणाचं्या टो या करून पठारावरील िंकवा ड गरावरील जंगलात राहतात. 

काही टो या मनु यव तीजवळ राहतात, काही शतेी-भातीजवळ राहतात. अशा टो याचंा मनु यव तीस 
िंकवा शतेीस फार उपदर्व होतो. खो ा काढण्यात या माकडाचंा कर्माकं पिहला आहे. काफी आिण नारळ 
याचं्या शतेीचीही फार नासधूस करतात. ही कीड खातात पण त्यापेक्षा शतेीमाल अिधक खातात िंकवा 
खराब करतात. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·४ दिक्षणी माकड. 
 
गंमतीचे खेळ करणाराचें हे आवडते माकड आहे. हे फार खोडकर असते पण िशकून शहाणे 

होण्याजोगेही असते. सकर् सवाले िंकवा गारोडी लोक यालाच पसंत करतात. हे पाच वषार्त ौढ होते आिण 
साधारणपणे १५ वष जगते. एकादे ३० वष जग याच उदाहरण आहे. 

 
उ री माकड Rhesus macaque. 

 
मकर् टािद औदीच्य Macaca mulatta. Circopthecidae मकर् टा . 
 
वसित:– िहमालय व आसाम, त्याचं्या दिक्षणेस पािक तान. उ र भारत व मध्यभारत यापैंकी तापी 

आिण गोदावरी या न ापयत. देश सयाम इ॰ पौवार्त्य देश. 
 
या माकडातील नराची बठैी उंची सवा हात असते आिण शपूेट पाऊण हातच असते. मादी थोडी 

लहान असते. याच्या डोक्याचे केस कपाळापासून सरसकट मागे रोखलेले असतात, त्यात भागं नसतो. 
याच्या ढंुगणावर आिण माडंीवर नािंरगी केस असतात. ही जंगलाच्या पिरसरात मनु यव तीच्या जवळपास 
राहून व तीत मु  संचार करतात. चोऱ्या माऱ्या, लुटालूट, उचलेिगरी जमेल ते करतात. माणसाची 
कोणतीही व तु चोरावी आिण माणसाने त्या मोबद यात अ  िद याखेरीज ती सोडू नये, ही यु ी ते 
वरचेवर योजतात. त्यानंा माणसाची भीती मुळीच वाटत नाही. शतेीला आिण घरादाराला होणारा उपदर्व 
चुकवण्याकरता त्यानंा पकडून दूरच्या रानात पोचवाव े िंकवा परदेशी पाठवावे असाही उपकर्म झालेला 
आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·५ उ री माकड. 
 
िहमालयीन माकडाचं्या अंगावर िहवा यात िवशषे लाबं व दाट केस येतात. तेथील माकडे 

िहमरेषेच्या जवळ देखील राहतात. पठारावर राहणाऱ्या माकडानंा उन्हाचा ताप होतो ते हा ती नदीच्या 
पाण्यात डंुबतात आिण पोहतात. मा ानंा मद येतो ते हा त्याच्या माग या अंगाचा रंग लालभडक होतो. 
गंमतीचे खेळ करणारे लोक या माकडाला त्या कामाकरता िशकवनू तयार करतात. 

 
आसामी माकड Assamese maceque. 

 
तदािद मकर् ट Macaca assamensis. Circopthecidae मकर् टा . 
 
वसित:– िहमालयावर मसूरीपासून आसामटेक ापयत पूवस सुंदरवन, देश. 
 
या माकडाची उंची उ री माकडापेक्षा थोडीशी अिधक असते हे त्याहून अिधक जाडही असते. याचे 

शपूेट अिधक आखूड, िवतीहूनही कमी असते. दुसरी गो  अशी की, याच्या माग या अंगावर नािंरगी रंग 
नसतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·६ आसामी माकड. 
 
ही माकडे लहान मो ा टो या करून राहतात. थंडीच्या िदवसात उंच पवर्तावरून जवळ आली 

हणजे ती उपदर्व करतातच. ही झाडपाला फळे आिण कीडिकरडूही खातात. दिक्षणी आिण उ री 
माकडा माणे ही गंमती खेळ करणारानंा िशकवनू तयार करून उपयोगी पडण्याजोगी असतात. 

 
िसकीम व दाजर्िंलग येथील लोक याचंी िशकार करतात. याचं्या मासंात काही औषधी गुण आहे, 

असा त्या लोकाचंा समज आहे. ही माकडे फार िभतरी असतात आिण हणूनच फार सावध असतात. 
 

मकर् टिंसह Liontailed macaque. 
 
मकर् टािद केसरवन्त Macaca silenus. Circopthecidae मकर् टा . 
 
वसित:– पि म घाटात कनार्टकापासून तर्ावणकोरपयत. उंची ६०० ते १००० मीटर. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·७ मकर् टिंसह. 
 
याची बठैी उंची सवा हात असून उंची एका हातापेक्षा कमी असते. हे माकड आयाळवाले आहे 

हणून याला मकर् टिंसह हटले आहे. हे आयाळ बरेच लाबंलचक असून िंपगट रंगाचे असते हणून 
खरोखरीच एका ा िंसहाच्या आयाळासारखे िदसते इतर अंगाचा रंग काळा असतो. याची व ती दाट 
सदापणीर् जंगलात असते. हे वभावतः लपून राहणारे आहे. अथार्त अ ाच्या शोधात ते झाडा-झाडावर 
चढउतार करीत िंहडतात. याचं्या टो या १०, १२ जणाचं्या असतात. िवसा याच्या वळेी लपून राहतात. 
नराच्या आरो या माणसाच्या सारख्या असतात. िंपजऱ्यात पाळला असता हा मकर् टिंसह अ व थ असतो 
आिण उगर् िदसतो. 

 
बबनू. Baboon. 

 
आि का आिण अरब थान येथे आढळणाऱ्या काही माकड जातींना बबनू हणतात. सामान्य बबनू 

भारतीय लंगूराएवढे उंच असतात पण त्याहून अिधक जाडजूड असून त्याचंा त डावळा अिधक लाबंट 
उजळ आिण उगर् असतो. यातील मा ानंा बठैकीच्या जागी मोठा या िगर ा असतात त्या त्यानंा मद आला 
हणजे फुगतात. नरानंाही िगर ा असतात पण त्या पट् ाच्या वरूपाच्या असतात. हे माकड बहुधा 
भईुवरच वावरते, चालताना हात भईुवर पालथे टेकते. शपेटीचा बुधंा थोडा उचलून चालते. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·८ बबून. 
 

मािंदर्ल Mandril. 
 
तदािद बहुवणर् Papio mormon. Circopthecidae मकर् टा . 
 
वसित:– पि म आि केत िवषुववृ ाच्या जवळपास. 
 
हे माकड उंचीने इतर माकडाएवढेच पण अिधक जाडजूड असते. याची शपूेट अगदी आखूड 

सशाच्या शपेटासारखी असते. ती नेहमी उभारलेली असते. याच्या िविवध अंगावर िविवध रंग असतात. 
ओठ लाल असतात. नाकाचे वरचे टोक लाल खालचे जाभंळे आिण डा या उज या बाजू िन या असतात. 
बठैकीच्या िगर ा जाभं या असतात. त्या शजेारी ताबंडे प े  असतात. डोक्यावर शडी असते ती मागे 
रोखलेली असते, आिण नािंरगी रंगाची दाढी असते. एकंदरीत याला बहुवणर् हणण्यास हरकत नाही. याचे 
सुळे बाहेर िदसण्याइतके मोठाले असतात. 

 
चक्मा बबनू Chacma baboon. 

 
तदािद चकाम Cyanocephalus porcarius. Circopthecidae मकर् टा . 
 
वसित:– आग्नेय आि केतील ड गराळ देश. 
 
याची उंची सवा हात असून शपूेट जरा कमी सुमारे एक हात लाबंीची असते. नाकपु ा मोठा या 

असतात आिण सुळे दात ठळक असतात. केस िहरवस काळे दाट आिण िपसकारलेले असतात. कान 
मोठाले असून त्याजवर केस नसतात. मुखवटा जाभंळुसर असून त्याजवरही केस नसतात. वरच्या 
पापण्याची पुडे पाढंरी असतात. बठैकीच्या जागी काळा रंग असतो. ही माकडे झाडपाला आिण फळे तर 
खातातच पण िकडे सरडे आिण िंवचू देखील पकडून खातात. याचं्या टो या असतात त्यात ४०, ५० िंकवा 
वळेी १०० देखील माकडे असतात. केपटाऊनमधील फळबागानंा त्याचंा फार उपदर्व होतो. 

 
स ा माकड Proboscis monkey 

 
तदािद शुडंावंत Nasalis larvatus. Circopthecidae मकर् टा . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित:– बोिर्नओ. 
 

 
 

आ॰ ३०·९ स ा माकड. 
 
हे माकड इतर माकडापेक्षा मोठे असते. याच्या पाठीचा कणा दीड हात लाबं असतो. या माकडाचे 

नाक जरा लाबं आिण वाकलेले असते. त्यामुळे ते स डेसारखे िदसते. त्यावरून स ा माकड हे नाव िदले 
आहे. याचे नाक जन्मतः लाबं नसते. ते त्यानंतर लाबंत लाबंत ौढपणी हनुवटीच्या खाली येते. ही 
नाकरूपी स ड ते थोडीशी फुगव ूशकते. 

 
माम सेट. Marmoset. 

 
तदािद मकर् टक Hapale jaccus. Hapalidae मकर् टका . 
 
वसित:– मध्य व दिक्षण अमेिरका. 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·१० माम सेट. 
 
ही छोटेखानी वानरे एका ा खारीएवढी असतात. त्याचे शपूेट वीतभर आिण अंग त्याहून जरा 

कमीच लाबं असते. यानंा हाताची मूठ वळता येत नाही पण पायाची वळता येते. ही वानरे कीड खाऊन 
उदरिनवार्ह करतात. याचं्या बोटानंा उंदीर घुशींच्या सारखी नखरे असतात. यानंा एकेका खेपेला दोन 
दोन, तीन तीन िपले होतात. 

 
या वानरानंा जरी लाबं शपूेट असली तरी ितचा उपयोग पकड घेण्याकरता त्यानंा करता येत नाही. 

आतापयत सािंगतले या कोणाच वानरास तसे करता येत नाही. कोळीवानर हणून जे वानर आहे त्याला 
मातर् तसे करता येते. 

 
कोळी वानर. Spider monkey. 

 
मकार्टािद Ateles sp. Cebidae मकर् टा . 
 
दिक्षण अमेिरकेत कोळी-वानर या नावाच्या बऱ्याच वानर जाती आहेत. त्याचंा आकार सामान्य 

माकडाएवढा िंकवा त्याच्या अध्यार्इतका लहानही असतो. सवार्ंना शपूेट असते ती पाठकणापेक्षा लाबं असून 
ितने ते चागंली पकड घेऊ शकतात. ही वानरे सहसा भईुवर उतरत नाहीत, झाडावरच वावरतात. भईुवर 
त्यानंा धड चागंले चालताही येत नाही. झाडावर उ ा मारण्यात मातर् ती पटाईत असतात. जात्या ती 
आळशीच असतात, पण भ य िमळवण्याकरता िंकवा संकट टाळण्याकरता िंकवा खेळ खेळण्याकरता ती 
चपळाईने झाडावर उ ा मारतात. नदी ओलाडंण्याकरता ती आपसात साखळी करून एका तीरावरच्या 
झाडाला ल बकाळतात. मग झोका घेतात, तो वाढवतात आिण साखळीचा सवार्त खालचा दुवा जे झालेले 
असते ते समोरच्या काठाच्या झाडाची उंचावरची फादंी पकडते मग पिहला दुवा असलेले वानर पिहले झाड 
सोडून देते. मग सवर् दुसऱ्या तीरावर येतात. साखळी करतात ते हा पिह याच्या अंगाला दुसरे आप या 
शपेटीने िवळखा घालून ल बते. ही वानरे वभावाने िभतर्ी असतात. ती कोणाच्या वाटेला जात नाहीत. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·११ कोळी वानर. 
 
इंगर्जीमध्ये कोळी–माकड या अथार्चा श द असला तरी त्याचे भाषातंर येथे कोळीमाकड असे न 

करता कोळीवानर असे केले आहे. कारण असे की माकड आिण लंगूर यामधील भेद सागंताना पूवीर् 
माकडाचे जे एक लक्षण सािंगतले ते यानंा लागू पडत नाही. ते लक्षण हणजे त डात िंकवा गालफडात 
हणा अ  साठवण्याच्या िपश या असणे. अशा िपश या कोळी-वानराला िंकवा माम सेटाला नसतात. वानर 
हा श द जा त संिदग्ध होतो पण चुकीचा होत नाही. हणून शा ीय पिरभाषेत कुलनामे मकर् टका  आिण 
मकार्टा  अशी वगेळी योजली आहेत. इंगर्जीमध्ये जुन्या जगातली माकडे आिण न या जगातली माकडे, 
असा भेद सागंतात. ही लौिकक भाषेतील सोय झाली. केवळ शा ीय यवहाराला िनरिनराळी कुलनामे 
काढलेली आहेत. न या जुन्या जगात या वानराचं्या (माकडाचं्या) मधील भेद आणखी एक सागंण्यासारखा 
आहे तो असा की न या जगात या वानराच्या नाकपु ामधील जागा रंुद असते तशी ती जुन्या जगात या 
माकडाच्या मधे नसते. ती िनरंुद असते. फताडनाके आिण िचमट नाके असा भेद सागंतात. 

 
ल  लोिरस Slow loris. 

 
तदािद पीनलोिरस Nycticebus coucang. Loricidae लोिरसा . 
 
वसित:– आसाम, ितर्पुरा, िचतगाव व त्याच्या पूवचे देश. 
 
हा एक लहानसा पशू आहे. याची गणना माकडाबरोबर े  ािणगणात करतात. याच्या कण्याची 

लाबंी वीत दीड वीत असते. याला शपेटीचा केवळ बुडखा असतो. याची बुि म ा िवशषे असते असे नाही. 
पण याच्या हातापायानंा वानरा माणे पदाथार्ची पकड घेण्याची सोय असते. आंगठा आिण त्यािवरु  इतर 
बोटे अशी मूठ वळवता येते. याच्या दुसऱ्या बोटाला माजंराच्या सारखे नखर असते. इतर बोटाना चपटी 
नखे असतात. हा पाला फुले फळे खातोच पण िवशषेतः कीटक खातो. माग या दोन पायानंी झाडाच्या 
फादंीवर उभे राहून हा पुढ या पायानंी कीटकावर झडप मारतो, िंकवा मागील पायानंी ल बत राहून पुढील 
पायानंी कीटक पकडतो. हा िदवसा झाडावर झोप घेतो. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·१२ ल  लोिरस. 
 
बगंालीत याला ‘ल ावती वानर’ हणतात. का ते समजत नाही. कदािचत राितर्संचारी हणून 

ल ावती हणत असतील. हे पशू माणसाळू शकतात. याचें कळप नसतात. 
 

लुकडे लोिरस Slender loris. 
 
तदािद लोिरस Loris tardigradus. Loricidae लोिरसा . 
 
वसित:– दिक्षण भारत व लंका. 
 
हा पशू िकडिकडीत असतो. याच्या कण्याची लाबंी फार तर वीतभर असते. याला शपेटीची केवळ 

खूण असते. याचा वभाव ल  लोिरसासारखाच असतो. हा मो ा झाडावर वावरतोच पण लहानसहान 
झुडपावरही वावरतो. हाही राितर्संचारी आहे. याला दिक्षणी लोक नलमनु य िंकवा आदवी मनु य हणतात. 
हा माणसाळू शकतो. याचें कळप नसतात. 

 

 
 

आ॰ ३०·१३ लुकडे लोिरस. 
 

कंकणपूछ लेमूर Ringtailed lemur. 
 
तदािद लेमूर Lemur catta. Lemuridae. लेमूरा . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित:– मादागा कर ीप, आि केच्या पूवर्िकनाऱ्याजवळ. 
 
लेमूर नावाच्या वानर जाती बऱ्याच आहेत. त्यातील बहुतेक मादागा कर बेटावरच आहेत. एकंदर 

वानरात माणसाशी सा य याचें कमी असते. लेमूर सहसा दोन पायावर उभे रहात नाहीत चार पायावरच 
राहतात. ते रािंतर्चर आहेत. त्यानंा आंगठा िवरु  इतर बोटे अशी पकड घेता येते. याचं्या मागील पायाचं्या 
तजर्नीला नखर असते. त्याने ती आपले केस साफ करतात. लेमूराचे शपूेट जाडजूड असते. त्याने िवळखा 
घालता येत नाही. त्याच्या पुढ या पायापेक्षा मागील पाय अिधक लाबं असतात. त्यानंा भईुवर चागंले 
चालता येत नाही. झाडावर मातर् भराभर चढउतार करता येतो. फळे आिण कीटक याजवर त्याचंी 
उपजीिवका चालते. ती वभावाने िभतर्ी असतात. त्याचं्या लहानमो ा टो या असतात. लेमूरातली 
कंकणपूछ ही एक जात आहे. त्या जातीतला पशू शपेटासकट दोन ते तीन हात लाबं असतो. त्याच्या 
शपेटीला एका आड एक काळी पाढंरी कंकणे असतात. त्याचा एकंदर रंग राखट असतो. ही जात मूळची 
गरीब आहे. यातले पशू पु कळानंी पाळलेले आहेत. ते खेळकर आिण चपळ असतात. अवघड जागी चढून 
जाण्यात ते फार पटाईत असतात. 

 

 
 

आ॰ ३०·१४ कंकणपूछ लेमूर. 
 

तािर्सउस Tarsius. 
 
तदािद तािर्सउस Tarsius sp. Anaptomorphidae. तािर्सउसा . 
 
वसित:– ई ट इंडीज. 
 



 

अनुकर्मिणका 

तािर्सउस या नावाचा पशू आहे तो एका ा घुशीएवढा असतो. त्याचे डोके गोलसर असून त ड 
काहीसे लेमूरासारखे असते. काही अंशी ते माकडासारखेही िदसते. त्याच्या डोक्याच्या मानाने पाहता डोळे 
फारच मोठे असतात. हा झाडावर राहतो. हा रातर्ी िंहडून िकडे शोधून काढून खातो. हा आपली मान पुरती 
वळवनू थेट पाठीमागे पाहू शकतो. याचे डोळे जवळ जवळ समोरच रोखलेले असतात. ते तो बहुधा 
हालवीत नाही. याचे नाक आखूड असते. अथार्तच आतील कोठा आिण कंगोऱ्याची हाडे लहान असतात. 
लेमूराच्या नाकाचा शडा ओला असतो तसा याचा नसतो. त्यामुळे नाक माकडाच्यासारखे असते असे 
हणावे लागते. याचा मदू त्याच्या एकंदर आकाराकडे पाहता मोठा असतो. त्यातले अवघर्ाणखंड 
नेतर्खंडापेक्षा मोठाले असतात. याचे पुढील पाय मागील पायापेक्षा लहान असतात. तो ढंुगणावर बसून 
हाताने कारभार करू शकतो. आंगठा आिण बोटे यानंी पकड घेता येते. याचे शपूेट लाबं असून शवेटी 
ग डेदार असते. हा झाडाच्या फां ावर उ ा मारतो. 

 

 
 

आ॰ ३०·१५ तािर्सउस. 
 

नवल पशू Aye aye. Chyromis. 
 
तदािद आ िरक Daubeutonia medagascarensis. Chiromidae. आ िरका . 
 
वसित:– मादागा कर. 
 
मादागा कर येथील रानात आढळणारा हा पशू साधारणतः सशाच्या आकाराचा असतो तरी त्याची 

मुदर्ा लेमूरासारखी असते. मागले पाय पुढ यापेक्षा बरेच मोठाले असतात. आंगठा िवरु  इतर बोटे अशी 
पकड घेता येणे हे वानरलक्षण यात प  असते. नवल वाटण्यासारखे याचे रूप असते. हणून यास नवल-
पशू हटले आहे. इंगर्जी नावही याच कारणाने पडले आहे. याचे मधले बोट िवशषे लाबं असते आिण 



 

अनुकर्मिणका 

आंग ालाच फ  पसरट नख असते. कंृतकाला असतात तसे याला कातरे दात असतात. मादीचे तन 
जाघंाडात असतात. 

 

 
 

आ॰ ३०·१६ नवलपशू. 
 

वगीर्करण 
 
या करणात आतापयत आठ कुलातील पशूचंा उ ेख केला आहे. यात चार मकर् टजाती एका 

गोतर्ात या आहेत, बाकी सवर् जाती िभ  गोतर्ी आहेत. या आठापैंकी दोन लंगुरे आिण मकर् टे आप या 
चागं या पिरचयाची आहेत. त्याचे माणसाशी सा य अगदी उघड आहे. अथार्त त्याच माणे माणसाचं्या व 
त्याचं्यातले भेदही िततकेच प  आहेत. इतर सहा कुले आप या पिरचयाची नाहीत. त्यातले एक कुल 
लोिरसाचें आहे. हे पशू भारतात आहेत पण ते दाट रानात असून रातर्ी िंहडणारे आहेत. हणून त्यानंा 
पाहण्याचा संग सहसा येत नाही. हे पशू जर पािहले तर ते वानरे आहेत असे सहसा मनात येत नाही. ते 
मूठ वळू शकतात एवढीच गो  त्याचें वानराशी सा य सुचिवणारी आहे. त्यानंा शपूेट नसते. यावरून ते 
असामान्य पशू हणावे लागतात. 

 
रािहलेली पाची कुले परदेशातली आहेत. त्यातले कोळीवानराचें कुल अमेिरकेतले आहे. ही वानरे 

पािह याबरोबर त्याचे वानरपण प  िदसते. वगेळेपण िदसते ते त्याच्या शपेटीच्या पकड घेण्याच्या 
सामथ्यार्त आहे. यात अनेक जाती आहेत. त्यातील एका ा जातीत हाताला आंगठाच नसतो िंकवा असला 
तर अगदी खुरटा असतो. त्याने मूठ वळता येत नाही. असे जरी असले तरी पायाचा आंगठा चागंला बळकट 
असतो आिण वतंतर्ही असतो, हणून त्यानंा पायानंी चागंली पकड घेता येते. 

 
रािहले या चारातले एक कुल अमेिरकेतील माम सेट या छो ा माकडाचें. याचे माकडाशी सा य 

सहज ल यात येण्याजोगे उघड आहे. याचा आकार लहान असतो पण त डावळा माकडाच्या सारखाच 
असतो. याच्या हाताला आंगठा असतो त्याला मूठ वळण्याचे बळ नसते; पण पायाच्या आंग ाला असते. 

 
रािहले या तीन कुलापैंकी लेमूर या कुलातले पशू माकडापेक्षा माजंरासारखे अिधक िदसतात पण 

त्यानंा चारी पायानंी पकड घेता येते. चारी आंगठे वतंतर् आिण बळकट असतात. तािर्सउस आिण आ िरक 
या पशूमध्ये तर मुठी वळण्याच्या सामथ्यार्खेरीज माकडाशी काहीच सा य िदसत नाही. कृ  ेणीमध्ये या 
आठ कुलाखेंरीज कपी आिण मानव ही दोन कुले आहेत. त्याचं्या संबंधी आता मािहती करून घेतली 
पािहजे. 

 



 

अनुकर्मिणका 

उलूप. Hoolock gibbon. 
 
तदािद उलूप Hylobates hoolock. Pongidae. उलूपा . 
 
वसित:– आसाम, उ र देश, पि म युनान. 
 
याची उंची उभा असताना सुमारे दोन हात असते. पायापेक्षा हात दु पट िंकवा अिधकही लाबं 

असतात. बाळपणी रंग काळा असतो. ौढपणी मादीचा रंग उजळतो. नराचा तसाच राहतो. तान्हु याचा 
रंग उजळ असतो. 

 
उलूप झाडावर संचार करणारे आहेत. ते मो ा दाट जंगलात या झाडावरून त्या झाडावर भराभर 

उ ा मारीत जातात. तसे करताना हाताचंा उपयोग तोल सावरण्याकरता करतात आिण ल बकळून उडी 
घेण्याकरताही करतात. नरमादी आिण अ ौढ संतित याचें एक कुटंुब असते. ते एकतर् राहते. उलूपानंा 
पाचसहा वषार्त ौढत्व येते. एका खेपेस एकच संतान होते. उ रायणाचे पिहले तीन मिहने िवणीचा हंगाम 
असतो. 

 
उलूप मुख्यतः पाने फळे खाणारे आहेत. तरी ते कीटक व कोळी यानंाही पकडून खातात. बहुधा ते 

प याचंी अंडीही खात असावते. कारण झाडावर िंहडता िंहडता त्यानंी उडते पक्षी पकडलेले पाहण्यात 
आले आहेत. ते आपली तहान दवाच्या पाण्यावर िंकवा पावसाच्या पाण्यावर भागवतात. तेही नसेल ते हा 
नदी ना याचे पाणी पीत असतील. ते घर करून चराऊ रान कुटंुबासाठी राखून ठेवतात. रातर्ी िवसावा 
घेतात. सूय दय होताच आरो या देऊ लागतात. भर दुपारी थोडा िवसावा घेतात. सायंकाळी पुन्हा 
आरो या ठोकतात. उलूप हा भारतीय रानात आढळणारा एकटाच कपी आहे. 

 

 
 

आ॰ ३०·१७ उलूप िगबन. 
 

ओरागं ओटागं Orang otang. 



 

अनुकर्मिणका 

 
तदािद सुमातेर्य Pongo satyrus. Pongidae उलूपा . 
 
वसित:– सुमातर्ा आिण बोिर्नओ ही ीपे. 
 
ओरागं ओटागं या नावाचा अथर् झाडावर राहणारा माणूस असा आहे. हा कपी आहे. हा गबाळा 

िदसतो. याचे केस लाबंट असून थोडे उसकटलेले राहतात. याचा रंग िंपगट असतो. वयोमानाने तो 
काळसर होतो. नराची उंची उभा असताना तीन हात असते. वजन दोन मण असते. मादी बरीच लहान 
असते. याचे त ड लहान असते. नाकात डामध्ये अंतर बरेच असते. डोळे जवळजवळ असतात. कान बारीक 
असतात. मुखव ावर केस मध्यभागी नसतात पण काठाला आयाळासारखे असतात. हनुवटीला गाईच्या 
पोळीसारखी पोळी असते. ितच्या आत एक हवचेी िपशवी असून ती ासमागार्ला जोडलेली असते. नराच्या 
मुखव ावर काळे िनळे वलय असते. मादीचे तन काखाचं्या काठाजवळ असतात. ओरागंाचे हात व पाय 
सारख्याच लाबंीचे असून त्यानंी फां ाचंी पकड घेता येते. झाडाचा पाला व फळे हेच याचें खा  असते. हे 
झाडावर राहतात. वरच्यावर फां ा धरून झोके घेऊन संचार करतात. िनजण्याकरता उंच जागी घर 
बाधंतात. अथार्त ते झाडाचं्या फां ा घेऊनच बनिवलेले असते. भईुवर उतरण्याचा संग आ यास त्यानंा 
नीट चालता येत नाही. तरी पाळीव पशू सरावाने चालू शकतात. ओरागंानंी कळप तर नाहीच पण 
कुटंुबसु ा केलेले आढळत नाही. 

 

 
 

आ ॰ ३०.१८ ओरागं उ ागं. 
 

िंचपाझंी Chimpanzee. 
 
तदािद िंचप Pan troglodytes. Pongidae उलूपा . 



 

अनुकर्मिणका 

 
वसित:– िवषुववृ ाजवळील पि म व मध्य आि का. 
 

 
 

आ॰ ३०·१९ िंचपाझंी. 
 
बुि म ेत माणसाच्या खालोखाल े  हणून गाजलेला हा एक कपी आहे. यात दोन पोटजाती 

आहेत कागंो नदीच्या मो ा वळणाच्या दिक्षणेची एक आिण उ रेची दुसरी. दिक्षणी जात उ रीपेक्षा ठगणी 
असते. उ र जातीचा नर उभा असता ३ हात उंच असून वजनात १०० प ड भरतो. मा ा अमळ लहान 
असतात. उभा रािह यावर त्याचे हात गुडघ्याच्या जरा खाली जातात. त्याच्या मुखव ाला केस असतात. 
त्याच्या त्वचेचा व केसाचंा रंग लहानपणी उजळ असतो तो मोठेपणी काळा होत जातो. त्याच्या नाकाला 
शडा नसतो. त ड फुगीर असते. याला त डावर भाव चागंले उमटवता येतात. झाडावर ते झोके घेत संचार 
करतात. उतरताना पायाकडून िंकवा हाताकडूनही उतरू शकतात. भईुवर ते हात टेकून चालतात. ते हा 
बोटे उताणी करून मागे रोखतात. संगी ते दहा पाच पावले उ याने हात सुटे ठेवनू चालतात. झाडावर 
झोपण्याकरता त्येकजण वतंतर् घरटे तयार करतो. रातर्ीदेखील ते मोठमो ा आरो या ठोकतात. ते 
बहुपत्नीक कुटंुबे करून राहतात. िंचप सहज माणसाळतात आिण िशकवलेली कामे करतात. पाळीव िंचप 
प ास वष जग याची उदाहरणे आहेत. मादी सहा या वषीर् ौढ होते आिण नर दहा या वषीर् ौढ होतो. 
आराधनाच्या संगी नर थोडेसे नृत्य करतो. िंचप जे आवाज काढतात त्यात ३२ िनरिनराळे कार असतात. 
त्यात काय काय गो ी य  होतात त्यासंबधंी शोध चालू आहे. 

 
गोिरला. Gorilla. 

 
तदािद गोिरल Gorilla gorilla, Pongidae उलूपा . 
 
वसित:– आि का खंड. 
 



 

अनुकर्मिणका 

हा सवार्त िध पाड कपी आहे. याच्यातही दोन कार सागंतात, एक पि म आि की आिण दुसरा 
पूवर् आि की. पिहला कार खालपट रानात राहणारा आिण दुसरा ड गरावर राहणारा आहे. ड गरावरचा 
अिधक दाडंगा असतो. त्याची उंची पूणर् चार हात असते. पिह याची वीतभर कमी भरते. मो ाचे वजन 
सहज ६।७ मण भरते. त्याच्या उंचीपेक्षा हाताचंा पसारा मोठा असतो. त्याचे केस काळे राठ आिण बोट बोट 
लाबं असतात. मुखव ावर व छातीवर केस कमी आिण आखूड असतात. डो याच्यावर एक हाडाचा 
कंगोरा असतो. डोळे काळे असतात, कान लहान असतात. याची व ती झाडावर असते पण िदवसाचा 
बराच वळे हा भईुवरच वावरतो. हा बहुधा हात टेकून चालतो. अशा वळेी तो हात पालथे करून अधर्वट मूठ 
वळून बोटे मागे रोखतो. हा पायावर उभा राहून दहापधंरा पावले टाकू शकतो. हा िनवळ शाकाहारी आहे. 
हा बहुपत्नीक कुटंुब करून राहतो. हा मो ा आरो या ठोकीत नाही पण पु कळ वळेा लहान लहान 
खरखरीत आवाज काढतो. हा सहज माणसाळत नाही. पकडून ठेवला असता संतोषाने रहात नाही 
िशक्षणही घेत नाही. तथािप खा पेय िमळवण्याकरता िहकमती इतर कपी माणेच लढवतो. 

 

 
 

आ॰ ३०·२० गोिरला. 
 

आ  मानव. जावामाणूस Javaape man. 
 
तदािद किपमानव Pithecanthropus erectus. Hominidae मानवा . 
 
जावा मानव हणून एक उ ेख येत असतो. असा मानव खरोखरी आज अि तत्वात नाही. 

जावाबेटामध्ये काही जुनी दगडासारखी कठीण आिण जड बनलेली ज्याना अि थ शषे असे हणतात अशी 
हाडे सापडली आहेत. ती १५, १५ लाख वषार्पूवीर्ची असावीत असा तकर्  आहे. त्यावरून काहीसा 
कपीसारखा माणूस ते हा असावा, त्याची ही हाडे होत. असे सागंतात. डोक्याची कवटी हनुवटीचे हाड, 
दात, आिण माडंीचे हाड इतक्याचे शषे सापडले आहेत. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३०·२१ जावा माणूस. 
 

पीिंकग मानव 
 
हणून एक मानव सागंतात तो पीिंकग येथे सापडले या शषेावरून सागंतात. त्याच्या कवटीचा 

कोठा अमळ मोठा आहे. त्यावरून त्याचा मदू जावा मानवापेक्षा मोठा होता असे सागंतात. 
 

पुराण मानव Homo neanderthalensis, Hominidae मानवा . 
 
मध्य आिशया आिण युरोप येथे सापडले या शषेावरून एक पुराणमानव हणून सागंतात तो ४० ते 

५० हजार वषार्पूवीर् तेथे होता असा तकर्  आहे. तो दगडाची आिण हाडाचंी केलेली हत्यारे वापरीत असे, असे 
त्या शजेारी पडले या िजनसावरून िदसून येते. िव मान मानव याचेच वशंज असावते असे सागंतात. 

 

 
 

आ॰ ३०·२२ मध्य आिशयातील पुराण मानव. 
 

मदू. 
 
कृ  पशूचंा मदू इतर पशूचं्या तुलनेने पाहता अिधक ग भ झालेला असतो. यातील लहानग्या 

पशूमध्ये देखील त्याचं्या मदूचा आकार एकंदर आकाराच्या मानाने लहान नसतो, मोठा असतो. मानवाच्या 
मदूत पशूचं्या मदूत असणारे सवर् घटक असतात. अवघर्ाणखंडानंा गौणत्व आलेले असते. म तकखंडानंा 
ाधान्य असते. आकाराने ते इतराहून मोठे असून वरच्या अंगाने इतर सवार्ंना संपूणर्पणे झाकतात. 



 

अनुकर्मिणका 

ममर्िवन्यासाचे धोरण कायमच असते. पण वाचामम नवीन उत्प  झालेली असतात, पशूमध्ये ती नसतात. 
असलेच एकादे तर बारीकसे असते. लेमूर हे आकाराने लहान पशू आहेत तरी त्याच्या मदूत देखील 
म तकाला ाधान्य अस याचे प  िदसते. 

 
कवटी. 

 
मदूला अनुसरून कवटीच्या आकार-आकृतीत बदल आढळून येतात. कवटीच्या पुढील भागाच्या 

तळात दात असतात. कवटी पाठकण्यावर आधारलेली असते. पुढे भालीय आिण मागे लौलीय खंड असा 
मदूच्या खंडाचंा तोल उ या पाठकण्यावर संभाळावयाचा असतो. त्या धोरणाने आधार थान इतर तनी 
ाण्यात असते त्यापेक्षा अिधक त डाकडे सरकलेले असते. दाताचंी रागं आखूड अस यामुळे हा तोल 
संभाळण्यात सुलभता येते. एकंदर कवटी अिधक उंचट आिण आखूड असते. गोिरला हा दाडंगा पशू असून 
देखील त्याच्या कवटीचा माव सुमारे ५०० cc असतो तर माणसाच्या कवटीचा त्याच्या २, ३ पट असतो. 

 

 
 

आ ॰ ३०.२३ मानवी मदू. १ म तक. २ मि तक. ३ म तुक ४ मि त क. ५ म तु क. 
 

कशरेु. 
 
माणूस उभा असतो. त्याचे डोळे पुढे रोखलेले असतात. एकंदरीत पाठकण्याच्या पुढील अंगालाच 

अंतिंरिदर्ये जमलेली असतात. ती तशी संभाळण्याच्या बेतानेच त्याच्या सागंा ाला वळण असते. 
पाठकण्याला, कशरेूला, पुढेमागे पुढे मागे अशी चार वळणे असतात. ती सौ य असतात. चालताना शरीर 
ढकलण्याचे काम आता पाठीच्या नायूंकडे येत नाही. ते िनतंबाच्या नायकूडे येते. माणसाची िनतंबे मोठी 
बळकट असतात. िनतंबाचे नायू पशूमध्ये िकरकोळ असतात. त्याचंी जी िनतंबे वाटतात ती वा तवीक 
त्याचं्या मां ाचें मागले िंपड होत. माणसाच्या कशरेूला लाबं लाबं पाठकाटे नसतात. त्या िठकाणच्या 
नायचेू काम फ  पुढील इंिदर्याचंा तोल संभाळण्याचे असते. तेव ापुरती त्यास बळकटी असते. पशूचें 
शरीर एकंदरीने अवजड. त्याचा भार साहण्याकरताच मुख्यतः पायाचंा उपयोग, ते हा बळकटीच्या 
धोरणाचेच ते असतात. कंृतक आिण िंह  पशू पुढील पायाचंा हातासारखा उपयोग थोडाबहुत करतात. 
ते हा त्याचं्या अ थींच्या आिण नायचू्या रचनेत तशी थोडीशी रचना असते. माजंराला पजंा उलथा पालथा 
करता येतो, कुत्र्याला येत नाही. 



 

अनुकर्मिणका 

 
शाखाकंकाल. 

 
कंृतक आिण लेमूर इत्यािद वृक्षसंचारी पशू, यानंा पुढच्या शाखाचंा उपयोग हातासारखा करता 

येतो, इतकेच न हे तर पायाचंा देखील तसा उपयोग करता येतो. याबाबत एक सू म भेद ल यात आणला 
पािहजे की, माजंरासारखे पशू झाडावर चढतात पण त्यानंा िचमटीने िंकवा मुठीने पकड घेता येत नाही, 
लेमूरानंा घेता येते. हणून माजंरापेक्षा ते वृक्षजीवनाला अिधक योग्य ठरतात. माणूस वृक्षसंचारी नाही, 
ते हा त्याच्या पायातील बोटानंा पकड घेण्याची यव था नाही. वानरे वृक्षसंचारी आहेत आिण भसूंचारीही 
आहेत. त्याचं्यात ही योजना आहे. कपी तसेच आहेत, त्याचं्यातही ती योजना आहे. तथािप कपी भसूंचारी 
असले तरी केवळ पायावर उभे चालणारे नाहीत. त्याचं्या हाताचंा उपयोग ते कलाकुसरीकडे करीत 
नाहीत, वृक्षसंचाराकरताच करतात. ते हा ते खूपच लाबंलचक झालेले आहेत. माणसात ीचे कटीर रंुद 
व खोल असते. गभर्वास नऊ मिहने ावा लागतो. त्याकरता ही सोय आहे. 

 
माणसाला गभर्वास अिधक िमळा याने शरीर अिधक सुरिक्षतपणे वाढीस लागते. तो संप यावर 

बालत्वही दीघर् अस याने िशक्षणास अवसर मोठा िमळतो. या सवर् गो ींचा पिरणाम हणून एकंदर 
मानवजात िवशषे कायर्क्षम आिण िविवध नैसिर्गक संकटानंा त ड देण्याला समथर् झाली आहे. 

 
या करणात एकंदर दहा पशु–कुलाचंा उ खे झाला आहे. सवर् करणात िमळून सािंगतले या 

पशुकुलाचंी संख्या ५२ भरत आहे. 
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करण ३१ 
 

देह-धमर्. 
 

चयन. 
 
अगदी लहान एकपेिशक ाण्यापासून ह ीएव ा चडं ाण्यापयत शकेडो ाण्याचें देह वभाव 

आपण पािहले आहेत. त्या सवार्ंचा िवचार तुलनात्मक दृ ीने थोडासा केला पािहजे. देहाचा मुख्य घटक 
पेिशका. त्याचे रासायिनक घटक पु कळ आहेत. काबर्न C, नतर् N, उ  H, ऊवर् O इ॰ इ॰ ाकल हणून 
जे संयु  दर् य आहे त्याचा धमर् चयन असा सागंता येतो. अपचय आिण उपचय या दोन िकर्या हणजे चयन. 
अपचय हणजे िझजणे आिण उपचय हणजे भर घालणे. अपचयापेक्षा उपचय अिधक असतो ते हा देह 
वाढत असतो आिण उपचयापेक्षा अपचय अिधक असतो ते हा देह िझजत असतो. काही काळाने उपचय 
थाबंतो. हाच मृत्य ूहोय. मृत्यपूूवीर् एका देहाचे अनेक समसमान देह होतात िंकवा नवीन लहान लहान देह 
मूळच्या एका मो ातून उत्प  होतात. ही संतित यव था होय. अशी यव था न झाली तर मूळच्या 
ाण्याच्या मृत्यनेू त्याच्या सबधं जातीचाच गंर्थ समा  होतो. ािणकोटीत दहा पिरसंघ सािंगतले त्या 
त्येकात संततीची यव था वगेवगेळी आहे इतकेच न हे तर एकाच पिरसंघात या पिरवगार्त आिण 
ेणीतदेखील संततीच्या यव थेत भेद अस याचे आपण पािहले आहे. संतित यव थेसंबंधीचा िवचार पुढील 
करणात करावयाचा आहे. तूतर् इतर गो ीसंबधंीच िवचार करावयाचा आहे. तुत संगी आपण 
ािणदेहाचंाच िवचार करीत आहो. त्यात चयन सुरळीतपणे चालण्याला ऊवर् O वायचूी सतत आव यकता 
असते. काही क्षदुर् ाणी मातर् वषार्तून काही मिहने चयन बदं राहून िजवतं राहू शकतात. काही लहान मोठे 
ाणी िहमिनदर्ा घेतात. त्याचं्या देहात िहमकाळात देखील चयन चालू असते. ते मंदपणे चालते, इतकेच 
काय ते. 

 
चयन Metabolism. उपचय Anabolism. अपचय Katabolism. 
 

सन. 
 
िजवतं देहात अपचयन हणजे झीज होणे अपिरहायर् असते. ते हा त्याच्या जोडीनेच उपचयन चालू 

असणे अव य होते. उपचयन हणजे भर घालणे. उपचयन बरेचसे एकदम करून ठेवले, त्याच वळेी 
होणाऱ्या अपचयापेक्षा ते अिधक असले, तर तेवढी जादा भरती संपेपयत चयन थाबंले तरी चालेल. पण 
असा संगर्ह थोडाच होऊ शकतो. हणून अपचय जरी अगदी सतत होत असला तरी उपचय थोडा थाबंनू 
होत गेला तरी जीवन सुरळीत राहते. सुरळीत अपचय चालण्याला केवळ ऊवार्ची O ची गरज असते. क्षुदर् 
ाणी पाण्यात राहतात. त्यानंा तो वाय ूपाण्यात िवरघळलेला िमळतो. चयन त्येक पेिशकेत चालावयाचे 
असते. एकपेिशक ाण्यात याबाबत अडचण नाही. बहुपेिशक ाण्यात मातर् ज्या पेिशका पिरसरात असतात 
त्यानंा आडचण नाही पण ज्या पेिशका अंतरंगात असतात त्याचं्यापयत हे ऊवर्धारी पाणी पोचवणे अव य 
असते. अशा ाण्याचं्या देहात पाण्याची वहाळ चालू राहण्याची यव था असते. त्याकरता केसलाचंा आिण 
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शलाचंा उपयोग होतो. ाण्याचंा देह मोठा असला हणजे ही यव था सु ा पुरी पडत नाही. 
िवरघळले या अव थेत या वायचूी देवघेव करण्याकरता िवशषे यव था असावी लागते. अशी यव था 
जलचर ाण्यामध्ये असते. िग  हणून इंिदर्ये असतात ती या कामाकरता योजलेली असतात. 

 
िग  

 
िग ाची रचना सामान्यतः अशी असते. त्वचा झालरी माणे दुमडलेली असते. या दुमडीमध्ये 

र वािहन्या गवसले या असतात. त्याही अगदी पातळ पापोद्र्याच्या बनले या असतात. वािहन्यातून रुिधर 
खेळते असते. त्याच्या शजेारी झालरीबाहेर पाणी खेळते असते. शरीरातले दर्व, रुिधर, आिण बाहेरचे पाणी 
याचंा असा िनकट संबधं आ याने वायुिविनमय होतो. ऊवर् O ाण्याला िमळतो आिण कौ  CO₂ 
ाण्यापासून पाण्याला िमळतो. तो मलरूप असतो. बाहेरचे पाणी खेळते ठेवणे आिण आतले रुिधर खेळते 
ठेवणे या दोनही गो ी अव य असतात. िग वाले ाणी नदीत िंकवा समुदर्ात राहतात तेथे पाण्याची 
खळबळ चालूच असते. िशवाय िंझग्यासारखे कंकटी ाणी आप या शाखावयवानंी पाणी मागे ढकलतात ते 
िग झालरीवरून वाहते. मत् यानंा िग  असतात ते त्याचं्या घशाला जोडलेले असतात. मत् य पाण्याचे 
घोट िगळतो ते िग ातून वहात जातात. 

 

 
 

आ॰ ३१·१ अि थमत् याच्या िग ाचा 
छेद. भरीव काळी ितवा, ितच्या 
शजेारी पोकळ वतुर्ळ वा, ितच्या 

शजेारी काठाशी िग कमान. (अ थी) 
 

कीटक 
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कीटक पाण्याबाहेर राहतात. त्याचं्या शरीराची बा  त्वचा कडक असते. ितच्या ारा वायुिविनमय 

होऊ शकत नाही त्याचं्या शरीरात वायुवाही न या असतात. त्यानंा त्वचेबाहेर उघडी ारे असतात. दुसऱ्या 
पक्षी अंतगर्त गातर्पेिशकात ारे असतात. कीटकाचे सबधं उदरच पदंन करते. त्यामुळे आतील हवा बाहेर 
पडते आिण बाहेरची आत िशरते. गंडूपद ाणी भईुवर वावरतात. त्याचंी बा त्वचा पातळ असते. ितच्या 
ारे वायुिविनमय चालतो. 

 

 
 

आ॰ ३१·२ झुरळाची सनिदर्ये, निलका यूह. 
 

फु पुस. 
 
कत् य, सपर्ट, पक्षी, तनी, या सवार्ंना फु पुसे असतात. त्याचं्या ारा वायुिविनमय चालतो. फु पुसे 

ही अंतगर्त त्वचेचीच बनलेली असतात. त्याचें पंद चालवण्याची िवशषे यव था असते. बेडूक त डाने 
फु पुसात हवा रेटतो. तनी ाणी महापटलाने फु पुसात हवा ओढतात. महापटलाच्या मदतीला 
बरग ाचंाही उपयोग होतो. ह ी बरग ाचंा असा उपयोग करीत नाही. प यानंा केवळ बरग ाचंाच 
उपयोग करावा लागतो. त्यानंा महापटल नसते. तरी त्याचं्या फु पुसातून पलीकडे हवा जाऊन राहण्याला 
अिधक िपश या असतात, त्याचंा उपयोग होतो. फु पुसात आयात िनयार्तीला िमळून एकच वाट असते. 
त्यामुळे पलीकडे िनरा या िपश या नस या हणजे तळापयत नवी हवा पोचू शकत नाही. पुरवणी-
िपश यामुळे हा तळ पलीकडे ने यासारखे होते. फु पुस हा मध्य थ भाग होतो. त्यात हवा चागंली खेळते. 

 
अिभसरण. 

 
वायुिविनमयाची यव था एका अवयवात असली तरी ितचा उपयोग देहातील सवर् गातर्ानंा झाला 

पािहजे. तसा तो होण्याकरता आणखी एक यव था असावी लागते. िवरघळलेले वाय ूधारण करणारे दर्व 
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सवर् पेिशकापयत पोचिवणे आिण तेथून ते परत सनाच्या इंिदर्यापंयत आणणे, अशी ती यव था असते. 
ितला अिभसरण हणतात. अिभसरणाकरता गातर्ागातर्ापयत दर्व पोचवणाऱ्या वाटा, आयातीच्या आिण 
िनयार्तीच्या, असा या लागतात. यािशवाय या वाटातून दर्व खेळवण्याकरता काही योजना असावी लागते. 
दर्वात हालचाल उत्प  करून अिभसरण घडवणारे जे इंिदर्य असते त्याला दय हणतात. आयात-
िनयार्तीच्या वाटानंा ितवा वा हणतात. िसरा त्याच ितवा आिण धमन्या त्याच वा होत. मत् य कत् य 
सपर्ट पक्षी आिण तनी याचं्या शरीरात अंत्य वा आिण ितवा जोडणाऱ्या, एक पेिशका जाडीचा ज्याचंा 
तट आहे अशा वािहन्या असतात त्यानंा पिरवािहन्या हणतात. पिरवह हणजे उताला जाणे, भाडें भरून 
पलीकडे वाहणे. या ाण्याचं्या शरीरातील अिभसरण यहू अशा रीतीने अखंड असतो. त्याचं्या तुलनेने 
पाहता कंकटी आिण मृदुकाय कवची ाण्याचंा अिभसरण यहू असा अखंड नसतो, खंिडत असतो. त्याचं्या 
अिभसरण यहूात दय असते, वा असतात, ितवा थो ाशा असतात, पण पिरवािहन्या नसतात. 
गातर्पेिशकामध्ये फटीसापटी असतात त्यातूनच दर्व ितवामध्ये ओढले जाते. त्याचं्या शरीरात र  असते 
असे नाही; दर्व असते त्यात एक िनळसर दर् य, रुिधर यामीन, िवरघळलेले असते. ऊवर् (O) वहानाच्या 
कामी त्याचा उपयोग होतो. तुत दर्वास आनीलदर्व हटले तर चालेल पण र  हणू नये. मत् य कत् य 
इत्यािदकात र  असते. त्यात र किणका असतात. त्याचं्यात र िंपडीर सामावलेले असते. त्याशी ऊवर् 
(O) संयु  होऊन गातर्पेिशकापयत जातो आिण तेथे िवमु  होतो. उलट गातर्पेिशकातील कौ  CO� 
त्याशी संयु  होऊन फु पुसात मोकळा होऊन जातो. 

 
रुिधर- यामीन Hoemocyanin. र िंपडीर Hoemoglobin. 
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आ॰ ३१·३ िंझग्याचा लाबंीनुसार उभा छेद, आिण रंुदीनुसार उभा छेद. १ आधानी जठर Cardiac 
stomach. २ दय. ३ उदराकंुचक नायू. ४ मध्यातंर्. ५ त ड ६ याणी जठर. ७ यकृत- पाचक. 

Hepatopancreas. ८. चैतन सूतर् Nerve cord. ९ उदराकंुचक नायू. १० गुद ार. ११ सहावा उदरखंड. 
१२ उदर सारक नायू. १३ मध्यातंर्. १४ उदराकंुचक नायू. १५ चैतन सूतर्. १६ उर य Sternum. १७ मदू. 

१८ उत्सगर् ार Renal pore. 
 
कीटकाचं्या शरीरात जे अिभसरण चालते तेही खंिडत वरूपाचे असते. उदाहरणाथर् झुरळच घ्या. 

त्याच्या को ाच्यावर एक पापोदर्ा असतो. त्याच्यावर पाठकवचाखाली एक तेरा को ाचंी नळी 
डोक्यापासून शपेटापयत पसरलेली असते. त्या को ात त्येकी डावी उजवी एकेक अशा आयात वाटा 
असतात. त्या व वरूपाच्या असतात. नळीच्या भोवती मासंतंतू असतात. त्याचं्या योगाने पदं उत्प  
होतात. त्यामुळे बाहेरचे दर्व आत ओढले जाते पापोद्र्यामध्येही व वरूपाची ारे असतात. त्यावाटे हे दर्व 
आत येते. पदंनाचाही कर्म असतो तो मागून पुढे असा असतो. या सबधं नळीलाच दय हणतात. 
िशरोभागात पोकळी असते. ितच्यात हे दर्व जाते, आिण तेथून मागे परतते. या दर्वात अ िवपाक शोषले 
जातात आिण मलदर् येही यात येऊन पडतात. ती उत्सगिदर्यातून बाहेर पडतात. 

 

 
 

आ॰ ३१·४ झुरळाचे दय. 
 

र  आिण रुिधर. 
 
ािणशरीरात िनरिनरा या अवयवात खेळत राहणारे जे ताबंडे दर्व असते त्याला र  हणतात 

आिण रुिधरही हणतात. र  हे खरोखरी संपूणर्पणे दर्व नसते. त्यात अगदी बारीक, िंभगाच्या साहा यानेच 
केवळ िदसणाऱ्या, किणका (लहान कण) असतात. पृ वशंी (कशरेुवतं) ाण्याचं्या शरीरात दोन 
कारच्या किणका असतात. त्यापैंकी एकात रंगीत दर् य असते, दुसऱ्यात नसते. ज्यात ते असते त्या आर  
किणका होत. आर  हणजे ताबंसू. एकेक किणका ताबंसू िदसते. बहुताचंी चवड मातर् लाल भडक 
िदसते. कौ  CO� वायचू्या योगाने यास काळसरपणा येतो, ऊवार् (O) च्या योगाने लाली येते. या रंगीत 
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किणकामुंळेच फु पुसातला ऊवर् सवर् गातर्पेिशकापंयत पोचतो आिण तेथील कौ  फु पुसापयत पोचतो. 
तनी ाण्यात आर  किणका वाटो या खोलगट चकत्या असून त्यात कल नसते. इतर कशरेूवन्त 
ाण्यात त्या फुगीर व कलवन्त असतात. र ात िबनरंगी किणका असतात. त्याचंी आकृित बदलती 
असते. शरीरात जे हा परकीय कण, िवशषेतः जंतू घुसतात ते हा त्यानंा या िबनरंगी किणका पचव ू
पाहतात. र किणका आिण आर किणका ज्या दर्वाबरोबर िफरत असतात त्यास िपलस हणतात. 
र ाच्या दर्वाशंास आपण िपलस हटले आहे. याचे घटक पाहू जाता ते बहुताशंी पाणी आिण काही अंशी 
तदीय (त्याचेच) ोतीन, अ पचनाने झालेली दर् ये आिण इतर गातर्ात उत्प  झालेली मलदर् ये, असे 
अस याचे कळून येते. ज्या ाण्यानंा पृ वशं (कशरेु) नसतो त्याचं्यात ताबंडे र  नसते, रुिधर असते. 
शवेडं, गोगलगाय, इत्यािदकात रुिधर िनळसर असते. कीटकामध्ये ते िबनरंगी असते. शवेडंािदकाचं्या 
रुिधरात असणारे रंगीत दर् य ऊवर् (O) संयु  असते. कीटकामध्ये ऊवर् वायचू थेट पेिशकापयत 
पोचवणाऱ्या न या असतात. शवेडंािदकास िग  असतात. तेथे पाण्यात िवरघळलेला ऊवर् (O) रुिधरास 
िमळतो. कीटकास फु पुस नसते आिण िग ही नसते. िपलस Plasma. 

 
पचन. 

 
िजवतं पेिशकात उपचयन होण्याकरता जे दर् य उपयोगी पडते ते अ  होय. अ ाचे शरीरोपयोगी 

दर् य होणे याला पचन हणतात. ज्या ाण्याचें शरीर एका पेिशकेचे असते त्याचं्या पेिशकेत अ कण 
गुरफटला हणजे त्या अ ात िविकर्या होऊन उत्प  झाले या दर् यातील गर्ा ाशं पेिशकेत शोषला जातो. 
हेच त्याचे पचन होय. ही अ िविकर्या होताना पेिशकातून अ कणावर काही ाव पडत असणे संभवनीय 
आहे. पजंपेिशकेत असे अ पचन चालते. वाळ ाण्याचे शरीर दोन थराच्या बोळक्यासारखे असते. 
बोळक्यात अ कण येतात ते आतील थराच्या पेिशकानंी पचिवले जातात. चपटे आिण वाटोळे जंत दुसऱ्या 
ाण्याचं्या आयत्या पचले या अ रसावर िनवार्ह करतात. त्यानंा अ  पचवावे लागत नाही. गंडूपदास 
मातीतून अ ाशं िमळवावा लागतो. त्याचा पचन यहू हणजे दोनही टोकानंी खुली नळी असते. आयात-
िनयार्तीच्या वाटा ठरािवक आिण िभ  असतात. 

 
कीटकापैंकी िकत्येकानंा अळी हे पूवर्रूप असते. अळीमध्ये पचन यूह असतो. त्याचे वरूप दोन 

टोकी खुली नळी असे असते. ही नळी सवर्तर् सारखी रंुद नसते काही भाग रंुद काही िनरंुद असतो. पाचक 
ाव रंुद भागातच िवशषे असतात. यािशवाय शजेारी िंपड असतात. त्यातूनही पाचक ाव या ाशनी 

नामक नळीत येतात. अशीच पचनिदर्ये ौढ कीटकात सु ा असतात. शवेडंािदकाचंी ाशननळी पािहली 
तर तीही दोन टोकाशी खुली असून ितचा काही भाग िवशषे रंुदावलेला असतो. मध्यंतरी सभोवार 
यकृतिंपड तयार झालेला आढळतो. हा मुख्यतः पाचक रस वतो. मत् याचंी पचनिदर्ये अिधक िक्ल  
असतात. कबंधापेक्षा ती अिधक लाबं अस यामुळे त्यानंा िनऱ्या पडले या असतात. यकृत तर असतेच पण 
वतंतर् पाचक िंपडही असतो. त्यािशवाय त डात दात असतात आिण जीभ असते. बेडकाची पचनिदर्ये 
मत् याच्या इंिदर्याहूनही अिधक कषर् पावलेली असतात. त्याचं्या आत ानंा िनऱ्या अिधक असतात. 
पाचक िंपड यकृत आिण िप ाशय देखील असतात. सपर्टामध्ये ज्यानंा पाय आहेत त्याचं्या पचनिदर्यात 
बेडकाच्या पेक्षा अिधक उणे फार करून काही नसते. िबनपायाचंी सपर्टे हणजे साप. त्याचे कबंध लाबंट 
अस याने आत ाला िनऱ्या नसतात इतकेच. बाकी िवशषे काही नसते. प याचें (िपच्छवतं ाण्याचें) 
कबंध आखूड असते. त्यात आत ाला िनऱ्या असतात. प यानंा दात नसतात पण जठराशजेारी एक 
िपसणीचे इंिदर्य असते. त्यास पेषणी हटले आहे. पक्षी काही रेव िगळतात ती या पेषणीमध्ये साचते. 
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पेषणीच्या आ तराला कठीण टगळे असतात. ती टगळे आिण रेव यानंी अ  चागंले भरडले जाते. 
पार याच्या ग याभोवती िपशवी असते. ितच्यात दाणे अधर्वट पचतात. असे दाणे ते आप या िपलानंा खाऊ 
घालतात. अथार्त ते त्यानंा आप या त डात परत आणून मग िपलाच्या त डात टाकाव ेलागतात. 

 

 
 

आ॰ ३१·५ नाकतो ाची अंतरंगे १ िगळणी. २ त ड. ३ लाला िंपड. ४ पेषणी Girzaad ५ जठर. ६ मोठे 
आतडे. ७ बारीक आतडे. ८ महागुद. ९ गुद ार. 

 
हिरण शे या म ा गाई हशी हे पशू चारा भराभरा खाऊन व थतेच्या वळेी तो घास परत त डात 

आणून चघळतात. या िकर्येस रवथं (रोमंथ) हणतात. नंतर ते पुनः तो िगळतात. पिह या िगळण्याने घास 
एका मो ा को ात जातो ते महाजठर होय. त्यातून तो लघुजठरात जातो. त्याला बऱ्याच खोल खाचा 
असतात. त्यात घास बनतात ते त डात जातात. घास िगळणीतील पन्हाळीतून एका लहानशा गोल 
को ातून जठरात जातो. तेथे त्याला बराच पाचक रस िमळतो. गोल को ातून जठरात दुमडी असतात. 
त्यातून जाताना चाऱ्याचे बारीक मोठे भाग वगेळे होतात. जठरामधून चारा आत ात जातो. या पशूचं्या 
मो ा आत ाला बरीच लाबंलचक उपागंनळी असते. 

 
कुतेर् माजंर वाघिंसह इत्यािद िंह ानंा उपागं अगदी लहान असते. त्यानंा जठर असते, महाजठर 

इ॰ कोठे नसतात. उंदीरघुशी, िचचुदंरी, इत्यािदकाचंी पचनिदर्ये पु कळ अंशी माणसाच्यासारखी असतात. 
शाकाहारात साखर, तौकीर तूलीर इ. शाकर् र दर् याचंा भरणा बराच असतो. त्याचें पचन अंशतः 

जठरात होते. ते अंतर्कुात पुरे होते. दर्ाक्षजा उत्प  होऊन र ात जाते. मासंाहारात अशी दर् ये अगदी थोडी 
असतात. त्याचें पचन याच धरतीने होते. फरक इतकाच की शाकाहारी ाण्याचं्या त डातील लाळेचा भरणा 
त्याचं्या अ ात होऊन ते जठरात गे यावरही लाळेचा पाचक पिरणाम चालू राहतो. लाळेने तौकीर-
तूलीराचें अंशपचन होते. लाळ अ पधमीर् असते. जठर ाव अ लधमीर् असतात. तथापी सवर् अ कधमीर् 
ावाचा िनरास अ लाने होण्यास बराच वळे लागतो. तोवर लाळेचा भाव चालू राहतो. 

 
तेल तूप चरबी ही ओषट दर् ये होत. जठरात त्याचें घुसळण होऊन थब अगदी बारीक होतात आिण 

दर्वात िवखुरले जातात, तथापी त्याचे पचन पुढे अंतर्ुकात होते. पचनाने उत्प  होणारी दर् ये ओषट 
वरूपाचीच असतात. ती र ात सामील होतात. 

 
ोतीन दर् याचे अंशपचन जठरात होते. अशा पचनाने उत्प  होणारी दर् ये पुढे अंतर्ुकात जातात. 

ते हा तेथे िंकवा त्याच्याहीपुढे बारीक आत ाच्या उ र भागात पचन होते. यकृत व पाचक िंपड, यातील 
ाव अंतर्ुकात उतरतात. वतः आत ाच्या तटातूनही ाव होत असतात. त्याचं्या संकिलत पिरणामाने 

पूणर् पचन होते. ोतीनापंासून अमोदीन अ ले आिण शाकर् रापंासून दर्ाक्षशकर् रा उत्प  होऊन र ात जातात. 
यकृतात अमोदीन अ लापासून व ओषटापासून आव यकते माणे दर्ाक्षजा उत्प  होते. गातर् ोतीनाची 
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नविनिर्मती अमोदीन अ लापंासून होते. दर्ाक्षजेचे उवर्ण होऊन काबर्िनक अ ल उत्प  झा याने चालनाशि  
कट होते. हे ऊवर्ण मासंतंतूत घडून येते. 

 
तौकीर Starch. तूलीर Gllulose शाकर् र Carbohydrate. 
दर्ाक्षशकर् रा = दर्ाक्षजा = Glucose. 
ओषट Fat; Lipid. ऊवर्ण Oxidation. 
अमोदीन अ ल Amino acid. 
 

उत्सजर्न. 
 
ाण्याचे शरीर सतत िझजत असते. िझजेची दर् ये टाकाऊ असतात. त्याखेरीज िझजेची भरपाई 

करण्याकरता अ दर् ये शरीरात घेतली जातात. त्याचंा काही भाग टाकाऊ असतो. टाकाऊ पदाथर् टाकणे 
हणजे िवसजर्न होय. उसाचा करवा चावनू त्याचा रस चोखून चोथा टाकावा त्या माणे एकपेिशक ाणी 
अ कणाला गुरफटून, त्याचा रस शोषनू, चोथा टाकतात. हैडर्ासारख्या ाण्यानंा पोकळी असते ितच्यात 
अ  ओढून घेऊन त्यातलाही चोथा ते आयातीच्या वाटेनेच टाकून देतात. अ ापासून दूरदूर असले या 
पेिशकातून िनघणारे त्याज्य पदाथर्, मल, काही अंशी याच वाटेने आिण काही पर पर त्वचेतून बाहेर 
पडतात. गंडूपदासारख्या ाण्यानंा त्वचेची नळकाडंी आिण आत एक ाशनीची नळकाडंी असून ितच्या 
एका टोकाशी आयातीचे आिण दुसऱ्या टोकाशी िनयार्तीचे ार असते. अ ाचा चोथा त्यातून बाहेर जातो. 
ाशनी आिण त्वचा याचं्या मध या सापडीत र  असते. त्यात तरंगत्या काही न या असतात. त्या ाशनीत 
उघडले या पण सापटीत–कीलोमात–िमटले या असतात. तथािप कीलोमातून त्याचं्या वजेात मलदर् ये 
िझरपतात. अथार्तच अ ाच्या चोथ्या बरोबर तीही बाहेर पडतात. 

 
शवेडंाच्या शरीरात र  नसते, िपलस असते. त्याच्या वािहन्या असतात. र ातून मलदर् ये बाहेर 

काढणारे दोन िंपड असतात. ते िशरोभागात असतात. मलाचा रंग िहरवस असतो. हणून िपण्डालाच 
िहरवा िंपड हणतात. कीटकाचं्या अशनीच्या मध्याच्या जरा मागे भोवतालून येऊन आत उघडणाऱ्या 
बारीक निलकाचंा एक झुपका असतो. या न याचंी दूरची टोके बंद असतात. तरी त्या न याचं्या वजेात 
बाहेर असणाऱ्या िपलसातले मल िझरपतात. 

 
िहरवा िंपड Green gland. 
 
बेडकाच्या शरीरात र ातील मल िनचरणारे दोन िंपड असतात. त्यानंा वृ  हणतात. या 

िंपडात मलिववचेक, मल वचूेन काढणाऱ्या, न याचंा संगर्ह असतो. या न यातून मूतर् िठबकते ते दोन 
मोठा या न यामध्ये. त्यानंा मूतर्ायण्या हणतात. त्या न या ाशनीच्या शवेटच्या संगुद–नामक भागात 
उतरतात. त्याच भागात जोडलेली एक मासंल िपशवी शजेारीच असते. तोच मूतर्ाशय होय. त्याचे डावा 
उजवा असे दोन खंड प  असतात. या आशयात काही मूतर् साठ यानंतर तेवढे टाकले जाते. 

 
सपर्टे ाण्यात वृ  असतात, मूतर्ायण्या संगुदास जोडले या असतात, पण मूतर्ाशय काही जातीत 

असतो, काहीत नसतो. प यामध्येही वृ  व मूतर्ायण्या तशाच असतात, पण मूतर्ाशय नसतोच. सपर्टे काय 
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िंकवा पक्षी काय, त्याचे मूतर् पाढंरी रेव कालवलेले असते. ही रेव मूितर्क अ लाची असते. ( करण १५ 
पहा) 

 
पशूनंा वृ  असतात, मूतर्ायण्या असतात. त्या मूतर्ाशयास जोडले या असतात. मूतर् वळेोवळेी बाहेर 

पडण्याची यव था असते. त्यात खर सहसा नसते. ािणशरीरावरील त्वचा हे एक उत्सजर्नाचे इंिदर्य आहे. 
सू म ाण्याचंाच न हे तर बेडकासारख्या मध्यम ाण्याचंा देखील वायुिविनमय– ासोच्छ्वास–त्वचा ारा 
चालतो. पशुप यानंा घाम येतो तो मळच हटला पािहजे. त्यातं पु कळसे पाणी असते खरे पण त्यातच 
पु कळशी लवणेही िवरघळलेली असतात. पाणी हे त्या लवणरूप मलाचे वाहन असते. तसेच ते उ णतेचेही 
वाहन असते. नको असलेली उ णता त्यातून बाहेर पडते. 

 
अवघर्ाण आिण रसन. 
 

सवर् ाणी आपणाला अ  हणून कोणता िज स योग्य कोणता अयोग्य हे जाणून योग्य वाटेल 
त्याचा वीकार करतात. विर  ाणी रूप रस गंध नेतर् िज हा घर्ाण या इंिदर्यानंी जाणतात. ाणू व कृमी 
यानंा नेतर् िज हा घर्ाण ही पृथक् इंिदर्ये नसतात. त्यानंा त्वचेनेच कदािच  गंध समजत असतील. कीटकानंा 
नेतर् असतात, िज हा व घर्ाण ही मातर् नसतात. तरी त्यानंा गंध समजतो यात शकंा नाही. एरवी मंुग्या माशा 
टोळ हे नेमके खा ाकडे कसे जाऊ शकले असते? कीटकानंा चाचपण्या असतात त्यात आिण 
हनुवटीवरील सरात बारीक खाचा असतात त्यात, गंध व रुची समजण्याची काही योजना असावी असा 
तकर्  आहे. खेकडा आदीकरून जलचर ाण्यानंा जीभ व नाक असे काही नसते. तरी त्यानंा त डानेच गंध व 
रुची समजते असे मानाव ेलागते. मत् य व इतर विर ाणी यानंा नाक असते आिण जीभही असते. त्यानंी ते 
गंध व रुची समजू शकतात हे उघड आहे. प याचे नाक लहानसे असते पण पशूचें भले लाबंलचक असते. 
त्यानंा गंध ान चागंलेच असते. त्यानंा जीभ असते ितने रुचीही उ म कळते यात शकंा नाही. (अवघर्ाण 
चेतनीचे वणर्न पिह याच करणात येऊन गेले आहे). 

 
िजभेने रस ान होते हणून ितला रसना हणतात. िजभेचा आरंभ तो घशाच्या खालचा भाग 

असतो. वतः घशातही रस ान असते. रस व गंध याचें ान बहुधा एकदमच होते. जो पदाथर् िजभेवर 
असतो त्यापासून िनघणारा वायू त ड बदं असतानाही घशावाटे नाकात जातो. अवघर्ाण चेतनाचें जे मदूतले 
थान तेच रसनाचेंही अंितम थान असते. हे थान म तकाच्या तळात असते. 

 
पशर् ान. 

 
त्वचेला लागून असले या पदाथार्िवषयी जे ान तात्काळ उत्प  होते ते पशर् ान होय. 

पजं वालािद किन  ाण्याणंा जे ान असते ते सवर् पशार्चेच हटले पािहजे, कारण त्यानंा िविश  
इंिदर्येच नसतात. कीटकाचं्या अंगावर कठीण कवच असते. त्याच्या ारा त्यानंा काही पशर् कळत 
असेलच. पण त्यािशवाय पायावर काही काही िठकाणी केस असतात. त्याचं्या योगाने त्यासं अिधक चागंले 
पशर् ान होते. याखेरीज त्यानंा चाचपण्या (मृशा) असतात. त्याही अशा ानात भर घालतात. काही 
मत् यानंा कीटकां माणेच चाचपण्या असतात. पशूचं्या नाकाभोवती लाबं लाबं केस असतात. त्याही अशाच 
चाचपण्या होत. अंधाऱ्या रातर्ी रानात ाण्यानंा अशा चाचपण्याचंा िवशषे उपयोग होत असला पािहजे. ज्या 
मत् यानंा चाचपण्या असतात ते खोलच खोल पाण्यात अंधार असतो तेथे राहतात. विर  ाण्यामध्ये 



 

अनुकर्मिणका 

पशर्चेतना, म तकाच्या मध्यभागी वरच्या अंगाला आिण बाजूला एक चरा असतो त्याच्या माग या वळकटी 
पयत जातात. रसन, अवघर्ाण, दशर्न, वण हे सवर् पशार्चेच िवशषे कार गणले पािहजेत. 

 
सामान्य पशर् ानात सु ा शीत उ ण आिण पीडा व वदेना असे चार कार आहेत. मानव, पशुपक्षी, 

यानंा ते प पणे कळून येतात. इतर किन  ाण्यानंाही येत असावेत असा तकर्  करण्यास त्यवाय नाही. 
या संवदेना चार वगे या आहेत इतकेच न हे तर मानवामध्ये त्या वाहण्याचे चेतनातंतूही वगेवगेळे आहेत. 
शीत व उ ण या एकाच गुणाच्या दोन ती आहेत असे एरवी मानण्यास हरकत नाही. पण शरीररचना 
पाहता त्या गो ी िभ  आहेत, असे िदसून येते. दाब िद याने होते ती पीडा आिण कापण्याने होते ती वदेना 
असा फरक आहे. यािशवाय साधा पशर् ही एक पाचवी संवदेना आहेच. ितला आपण पािहजे तर पिरमशर् 
असे वगेळे नाव ाव.े एवचं पचं ानिदर्यापैंकी एक जे पशिदर्य त्यातच पाच कार आहेत. अवघर्ाण, रसन, 
वण, दशर्न, या चार संवदेना आणखी िनरा याच आहेत. या सव चा उत्कषर् मानव व पशुपक्षी यात 
सापडतो. इतराचं्यात काही उणेपणा असतो िंकवा संिदग्धपणा असतो, असे पािहजे तर हणावे. 

 
दृि ान 

 
काशाच्या योगाने बा  पदाथार्चे ान करून घेणे हणजे दशर्न होय मोघमपणे नुसते काशाचे 

अि तत्व समजणे, तो कमी अिधक असलेला कळून येणे, हे दशर्नाचे अगदी िनकृ  वरूप होय. डोळे िमटून 
देखील या गो ी े  ाण्यानंा कळू शकतात. परंतु डोळे उघडे असून ते िविश  पदाथार्कडे रोखले जात 
असतानाच त्या त्या देखा याचे दशर्न घडते. त्यावरून त्याचा रंग आकार आकृती या गो ींचे ान होते. ाण ू
कृमी आिण गंडूपदािद कंकणी ाणी यानंा डोळे नसतात, तथािप त्यानंा काश कळतो. बा रूपे कळत 
नाहीत. कीटकाचं्या डोक्यावर चार दोन लहानगे वाटोळसर भाग असे असतात की तेथे त्यानंा थूल 
काश ान होते. या भागानंा नेितर्का असे नाव आहे. याखेरीज त्यानंा दोन नेतर्ही असतात. नेतर्ाच्या त्वचेस 
गोलाई असते. िशवाय ती त्वचा काशपायर् असते. ितच्यात काश जमून आत येतो. कीटकाच्या नेतर्ास 
सलग एक गोलाई नसते. अनेक फुगीर तकटे एकवटलेली असतात. हणून अशा नेतर्ानंा बहुिंभग नेतर् 
हणतात. नेतर्ासमोरील देखा याच्या िंभगागिणक एक ितमा अशा बहुत भागाचं्या बहुत ितमा तयार 
होतात. अशाच तऱ्हेचे बहुिंभग नेतर् खेकडयासारख्या कंटकी ाण्यानंाही असतात. 

 
नेितर्का Ocellus. बहुिंभगनेतर् Compound eye. 
 
गोगलगाईच्या चाचपण्यावंर एक डोळा असतो त्याला एकच गोल िंभग असते. त्याच्यावर दृि पटल 

आिण त्याच्यावर कनीयस त्वचा असते. ती अथार्त काशपायर् असते. मत् याला डोळे असतात त्यात 
एकेकच गोलसर िंभग असते. िंभगाच्या पुढे–मागे आंभस–वारुण दर्व ेअसतात. त्याचं्या भोवती दृि पटल 
असते. त्याच्या सभोवार र वािहनीपटल असते. त्यातूनच एक धागा िनघून िंभगापयत जातो. त्याच्या 
योगाने िंभग मागेपुढे करता येते. या हालचालीने दृ याची ितमा नेमकी दृि पटलावर येऊ शकते. दृ याच्या 
अंतरानुसार िंभगाची फुगवटी कमी अिधक करणे हा ितमा नेमकी दृि पटलावर आणण्याचा दुसरा उपाय 
आहे. त्याची योजना पशुपक्षी मानव, यामध्ये आढळते हे मागेच सािंगतले आहे. काही मत् य मुळीच आंधळे 
असतात. असे मत् य थोडे. मत् यानंा पापण्या नसतात. िंभगापुढे कनीिनका असतेच. बेडकाच्या डो यात 
वरची पापणी असते ती अचल असते. आिण खालची पापणी असते ती िनपटण्यासारखी, कनीयसावरून 
िफरवण्याजोगी असते. िंभग पुढेमागे करण्याजोगे असते. साप आिण पाल यानंा पापण्या नसतात. इतर 
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सपर्टानंा दोन पापण्या असून िशवाय िनपटणी असते. मत् य कत् य सपर्ट याचें दोन डोळे वेगवगे या 
दृ यावर रोखलेले असतात. तसेच शाकाहारी िनकृ  पशूचेंही असतात. मकर् टािद कृ पशू व माणूस याचे 
नेतर् एका ल यावर रोखण्याजोगे असतात, तसेच िंह  पशूचेंही. शाकाहारी पशूनंा अशी एकागर्ता आणता 
येते ती अगदी थोडकीच असते. 

 
प याचें डोळे िवशषे कायर्क्षम असतात. माणसाच्या तुलनेने देखील ते अिधक असतात. प याचंी 

जवळची दृ ी उ म असते, दूरचीही उ म असते. चडंोल प याला अगदी नजीकचे बारीक खा  चागंले 
िदसते, त्याच माणे दूरचा देखावाही चागंला िदसतो. माणसाला न िदसे इतका उंच तो गेला तरी त्याला 
खालची भमूी नेमकी िदसत असते. तो नेमक्या जागी उतरतो, चुकत नाही. घारी तर त्याहीपेक्षा उंच 
उडतात तशीच िगधाडेही. त्यानंा भईुवरचे शव ओळखते. दृि के्षतर्ाचा िव तार प याचं्या बाबतीत फार मोठा 
असतो. त्याचें डोळे िभ  िदशास रोखलेले असतात पण दोही डोळे िमळून ते सवर् िदशास दृ ी पोचवतात 
असे हणण्यास हरकत नाही. केवळ चोचीजवळचा थोडासा भाग आिण मानेमागला थोडासा भाग एवढेच 
त्यानंा अदृ य असतात बाकी सवर् के्षतर् त्याचं्या दृ ीच्या ट यात येते. 

 
वण ान. 

 
हवमेध्ये उत्प  झाले या कंपनाने एक िविश  संवदेन उत्प  होणे हणजे वण होय. हवचे्या 

कंपनाला ध्वनी हणतात ध्वनी पाण्यात देखील कंपने उत्प  करू शकतो. अशी कंपने मत् याचं्या वतर्नावर 
पिरणाम करू शकतात. घंटा वाजवनू खा  देण्याचा पिरपाठ ठेवला असता घंटेच्या आवाजाने खा  
िमळवण्याच्या जागेकडे येण्यास सोनमासे िशकतात. मत् याहून किन  ाण्यावर असा पिरणाम होतो की 
नाही हे पाहू जाता, काही कीटकावर तो होतो असे आढळते, इतरावर तो समजून येत नाही. डासाच्या 
चाचपण्यावर नाजूक केस असतात. त्याचं्या योगाने त्यानंा ध्वनी समजतो. टोळाचं्या उदराच्या कुशीवर 
एकेक चकती असते. तीच त्याचं्या वणाची तळी होय. रातिकडे िंकवा िकरिकरे िकडे असतात त्याचं्या 
पुढच्या दोन पायाच्या गुडघ्याच्या खाली वणत या असतात. त्या त यानंा लागून आत िपश या असून 
तेथपासून मदूपयत चैतन तंतू असतात. कीटक आवाज काढतात. ते त्याचं्या जातभाईंना ऐकू 
जाण्याकरताच असातत. हे त्याचं्या वतर्नावरून समजून येते. ते एकमेकाला साथ देतात, एकमेकाजवळ 
येतात इत्यादी. 

 
मत् याला वणतळी नसते. पण काही मत् यानंा, विर  ाण्यानंा अंत:- ोतर्ात असते तशी िपशवी 

असते. ितच्यात दर्व असते. त्याचा भार अथार्त त्या त्या वळेी जो भाग खालपट असेल त्यावर पडतो. 
त्यावरून म त्यानंा आपले कोणते अंग खाली आहे ते समजते. अशीच यव था सवर् विर  ाण्याचं्या 
िव िपकेत असते. िव िपकेला जोडून तीन अधर्वळी असतात. ती एकमेकाचं्या काटकोनातील तीन 
पात यात असतात. िव िपका मध्ये िचमटलेली असून ितच्या शजेारी एक गोल िपशवी असते. या 
िपशवीच्या योगाने मत् यानंा ध्विन ान होते. िव िपका Vestibule. 

 
बेडकानंा वणतळी असते. ितला जोडून आत एक कोठडी असते. ती एका नळीने घशास 

जोडलेली असते. या कोठडीत दोन हाडाचंी एक साखळी असते ती एका पक्षी तळीस आिण दुसऱ्या पक्षी 
िव िपकेस जोडलेली असते. ध्विनसंवदेक गोल िपशवीवर एक पापोदर्ा उगवलेला असतो. सपर् सोडून इतर 
सपर्टे आिण पक्षी यानंा वणतळी असते ती खोलात असते. त्यामुळे कानाची भोके िदसतात. तनी ाण्यात 
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या भोकापासून बाहेर कान उगवलेले असतात. या ाण्यातं वणसंवदेक िपशवीच्या ऐवजी एक अडीच वढेे 
पडलेली गुंडाळी असते. त्या गुंडाळीतच तंतुब  पापोद्र्याचा समावेश असतो. मध या कोठडीत तीन हाडे 
असतात. 

 
चैतन्य यहू. 

 
िविश  काय करणाऱ्या शरीरभागासं इंिदर्ये हणतात. ाण्याची वागणूक एकाच धोरणाची असणे हे 

तर अव यच असते. अंतबार्  ि थतीची जाणीव आिण तदनुरूप वागणूक हे चेतन होय. हेच जीवाचे मुख 
लक्षण आहे. याकरता इंिदर्यसहकार अव य असतो. त्याकरता योजलेले गातर् ते चैतनगातर् होय. पजं 
वाल इत्यादी ाण्यानंा पथृक इंिदर्ये नसतात. हैडर्ाला केवळ दोनच असतात, हटले तरी चालेल. त्याच्या 
शरीरात पेिशकाचें दोन थर असतात. िशवाय को याच्या जा यासारख्या तंतंूनी बनले या अशा आणखी 
सू म पेिशका त्यातच गोवले या आढळतात. त्या सहकार घडवणाऱ्या पेिशका असतात असा तकर्  आहे. 
गंडूपदाला त्वचा, मासंवलये, ाशनी, इत्यादी इंिदर्ये असतात. त्यात सहकार घडवणाऱ्या पेिशकाचं्या 
गाठीच त्याच्या शरीरमध्यावर आढळतात. व तुतः गाठीच्या दोन रागंा असतात. त्या एकमेकास िभडले या 
असतात. त्यापासून फाटे िनघून पिरसराकडे गेलेले असतात. डोक्यातील गाठी प  वगे या िदसतात. 
झुरळामध्ये गाठाळ दोन रागंा अगदी सहज प  िदसतात. डोक्यात या गाठींची ठेवण वगेळी आिण 
आकारही मोठा िदसतो. 

 

 
 

आ॰ ३१·६ गंडूपदाचा चैतन यहू. 
 

गाठ Ganglion. 
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आ॰ ३१·७ झुरळाचा चैतन यूह 
 
कशरेुहीन पण कशावतं आिण मेरुवतं असे जे ाणी सािंगतले त्याचंा चैतन यहू पाहता त्यात कशा 

आढळते ही गो  महत्त्वाची आहे. कशा चैतनगातर्ाची बनलेली नळी असते, भरीव दोरी नसते.ितच्या 
डोक्याकडील टोकाला थोडी फुगवटी आलेली असते. ितला मदू हणण्याइतके वैिश  नसते, पण ती 
फुगवटी असते हीच गो  लक्षणीय आहे. यािशवाय कशतूेन चेतन्या िनघतात. त्यातील त्येकीत पाठीकडे 
आिण पोटाकडे एकेक असे दोन मुळखं ाचें संच असतात. कशरेुवतं पण जंभा (जबडा) नसलेले ाणी 
पािहले तर त्यानंा कशा प पणे असतेच, पण मदूसु ा प  असतो. त्यात म तक, मि तक, म तुक, इ॰ 
भाग चागंले िदसतात. यानंतर मत् याचंा मदू पािहला तर त्यात अथार्तच हे सवर् भाग िदसतात. पण 
त्यात या त्यात मि तकखंड िवशषे मोठा िदसतो. म तकखंड िततकेसे वाढलेले िदसत नाहीत. कत् य, 
सपर्ट, पक्षी, तनी, याचं्या मदूिवषयी चचार् पूवीर्च केली आहे. चमत्कािरक ाणी हणून जे सािंगतले 
त्यापैंकी बदकचोच पशू जो आहे त्याचा मदू पाहता तो तनी ाण्याचं्या मदूसारखा िदसतो. तीच गो  
प यासंबंधीही. 
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आ॰ ३१·८ चकर्तंुडाचा मदू. बाजूने आिण वरून पािहलेला. म म तक. अ अव थली Hypothalamus. स 
थली Thalamus. इ मि तक. उ म तुक. िव ३ तीन िववरे. उच्या शजेारी चौकोन ते चौथे िववर. 

 
सवर् मेरुवतं ाण्यानंा कशा असते. कशा हणजे चैतन नळी. मेरुहीन ाण्यानंा कशा नसते. 

त्याचं्यात चैतन गातर्ाची सूतेर् असतात ती भरीव असतात. मेरुवतं ाण्याला नळीत असावी तशी पोकळी 
असते. ितला कशा हणतात. या कशचे्या पुढील टोकाशी जो िंपड असतो त्यातही पोकळी असते. उ रो र 
कषर् पावले या ाण्यामध्ये हा िंपड मोठमोठा असतो, यासच मदू हणतात. या मदूमध्ये कशतेील नळीशी 
सलग अशा चार पोक या असतात त्यानंा िववरे हणतात. एक िववर म तुकाच्या पाठीशी असते ते चवथे. 
त्याच्या पुढे म तकात तीन िववरे असतात एक मधोमध आिण दोन डा या उज या बाजूला, मधोमध असते ते 
ितसरे हणावयाचे. डाव े उजव े तेच पिहले आिण दुसरे होय. ितसऱ्या िववराच्या दोन बाजूला दोन, 
माणसाला खारकेएवढे िंपड असतात त्यानंा थली हणतात. थलीच्या खालचा भाग अव थली. थली ही 
अंतमुर्ख संवदेनाचें उपान्त्य ममर् आहे. 

 

 
 

आ॰ ३१·९ शाकर् मत् याचा मदू, वरून व खालून पािहलेला. अ अवघर्ाणखंड. पा पायनी Pineal gland. द 
दशर् वि तक. स थलीनेतर्खंड. Optic Thalamus. म मि तक. िश िशखा. िप िपिहत िंपड Pituitary 

gland. 
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िववर Ventricle. थली Thalamus. अव थली Hypothalamus. तंतुमाग जाणाऱ्या अमूतर् 
चेतनाखेरीज काही िंपडातून िनघणाऱ्या दर्वाच्या योगाने शरीरातील इंिदर्याचंा सहकार साधतो तोकसा ते 
आता पाहून घेऊ या. 
 
अंतः ाव. यंद. Internal secretion. 

 
कशरेुवतं ाण्याचं्या शरीरातील काही पेिशकासमूहातून दर्व िनघून वाहते त्याला ाव हणतात. 

ज्या दर्वाने पचन होते तो पाचक ाव होय. पाचक ाव ाशनीच्या कोणत्या तरी भागात ाशनीतटातून 
िंकवा शजेारच्या िंपडातून येतात. अ ू हा ावच आहे. तो असाच नेतर्गोलाच्या शजेारच्या िंपडातून िनघून 
त्या गोलावर ओघळतो. काही िंपडातून ाव होतात ते असे एका ा को ात येत नाहीत िंकवा बाहेरही 
पडत नाहीत. ते आत या आत र ात सामील होतात. हणून सहसा समजूनही येत नाहीत. त्यानंा 
अंतः ाव हणतात. त्यानंाच यंद असे लहानसे नाव िदले आहे. पाचक िंपडातून पाचक ाव आत ात 
उतरतो हे सवर् ुत आहे. पण त्याखेरीज आणखी एक ाव त्यातून िनघून र ात जातो तो यंद होय. 
पाचक िंपडात यंदक पेिशकासमूह ीपासारखे इतर पेिशकानंी वढेलेले असतात. हणून त्या यंदास 
ीपीन हणतात. या यंदाने शाकर् रदर् याचं्या घडामोडीचे िनयमन होते. ीपीन Insulin. 

 
वृ ास िचकटलेले अिधवृ िंपड असतात त्यातून यंद िनघतात त्यानंी र वािहन्याचे िनयमन 

होते. त्या आव यकते माणे आकंुिचत िंकवा िव तृत होतात. अिधवृ यंदाने जननिंपडातून ाव िंकवा 
यंद िनघण्यास ेरणा िमळते. अिधवृ  Adrenal. 

 
वतः जननिंपडात जननोपयोगी ाव िनघतात पण त्यािशवाय यंद उत्प  होतात. त्यानंी पुरुषात 

मदार्नी गुण आिण ि यात मादर्वािद गुण उत्प  होतात. जननिंपड Gonad. 
 
गळघाटीवर एक यंदकिंपड असतो. त्यातून िनघणाऱ्या यंदाचा उपयोग जननिंपडाच्या योग्य 

वतर्नास होतो, इतकेच न हे तर एकंदर शरीरातील चयापचयापैंकी अपचयास उपयोगी पडतो, पयार्याने 
उ मा उत्प  करण्यास उपयोगी पडतो. या घंिटकिंपडाशजेारी बारीकसे चार पिरघंिटक िंपड असतात. 
त्यातील यंदाने र ातील खटलवणाचें िनयमन होते. ही लवणे दयिकर्येस अव य असतात. घंिटक 
Thyroid. पिरघंिटक Para–Thyroid. 

 
बाळपणी दयावर यंदक िंपड असतो त्याने जननिंपडाचं्या िकर्येवर आवर पडतो. हा िंपड 

ौढपणी नाहीसा होतो. बाल  िंपड Thymus. 
 
करोटीतळात िपिहतिंपड असतो. त्याला यंदके र हणतात. त्यातील यंदाने इच्छातीत 

मासंतंतंूना उ ेजन िमळते, इतकेच न हे तर त्येक इंिदर्यास आपापले काम बजावण्यास साहा य िमळते. 
िवशषेतः त्याने घंिटक यंदकास आिण पयार्याने जननिंपडास ेरणा िमळते. िपिहत Pituitary. 

 
मदूच्या बुधंाच्या उदरीन भागातून िपिहतिंपड उगवतो तर पृ ीन भागातून पायनीिंपड उगवतो. 

त्यातील यंदािवषयी िवशषे मािहती नाही. पायनी Pineal. 
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करण ३२ 
 

अपत्यसंगोपन 
 

जनन. नवोत्प ी 
 
एका जीवापासून दुसरा नवीन जीव, अपत्य, उत्प  होणे ही जीवाची िवशषे करामत आहे. 

एकपेिशक जीवाचंी नवोत्प ी अगदी साधी असते. पेिशका िचमटून एकीच्या दोन होतात. असे होताना 
आतले कल असेल ते देखील िचमटून दुभगंते. हयदरािदकात पेिशका पु कळ असतात. अशा ाण्याला 
झाडाला शाखा फुटावी तशी शाखा फुटते आिण ती िनराळी होते. पिह या ाण्याला अवयव असतात तसेच 
या न या शाखा ाण्यालाही असतात. हयदरची नवोत्प ी दुसऱ्याही एका रीतीने होते. त्याच्या बुधंावर दोन 
कारच्या पुटक या उगवतात. एक पुटकुळी तळाजवळ असते. ती फुटते तरी ितच्यातील पेिशका तेथेच 
राहतात. ही अंदुके हणावयाची. तळापासून दूर एक पुटकुळी उगवते. ती फुटून आतील पेिशका बाहेर 
पडतात. ती रेतुके हणावयाची. रेतुक पाण्यात पोहता पोहता अंदुकाला भेटले हणजे त्या दोघाचंा 
पूणर्िमलाफ होऊन एक पेिशका बनते ितचे नाव रंदुक. या एका रंदुकातून दुभगंप तीने नवा सबधं ाणी 
उत्प  होतो. अंदुक आिण रेतूक यानंा यि शः गंतुक हणतात. कारण ती दुसऱ्या िपढीत जातात. 
सग याच रेतुकानंा अंदुके िमळतात असे नाही. पु कळशी रेतुके वाया जातात. गंतुक Gamete. 
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आ॰ ३२·१ हयदर. डा या अंगाची फुगवटी, अंदुकी; उज या अंगाची फुगवटी रेतुकाशय. शजेारी रेतुक. 
 

जलछतर् 
 
या ाण्याला एक ार असते. त्याच्याजवळ हाताच्या दुबेळक्यात जनन िंपड असतात. अंदुके 

आिण रेतुकेही त डावाटे, ाराला त ड हटले तर, बाहेर पडून समुदर्ाच्या तळाशी जातात. तेथे त्याचंा 
संगम होऊन रंदुक आिण त्यापासून नवा ाणी तयार होतो. हा नवा जलछतर् एका ा नसरा यासारखा 
असून समुदर्तळाशी िचकटून राहतो. मग त्याला हात उगवतात. मग त्यास तीन चार मजले उगवतात. मग 
एकेक मजला सुटा होऊन वतंतर् जलछतर् ाणी बनतो. 

 

 
 

आ॰ ३२·२ जलछतर्ाचे मजले. 
 

समुदर्फूल 
 
याची नवोत्प ी तीन कारे होते. (१) हा ाणी उभा दुभगंतो (२) आडवा दुभगंतो (३) िंकवा काही 

य ी ी असतात, त्याचं्या पोटात अंदुके तयार होतात; काही पुरुष असतात, त्याचं्या त डातून रेतुके 
बाहेर पडतात. रेतुक मादीच्या पोटातील अंदुकात िशरते त्यापासून रंदुक आिण त्यापासून नवा ाणी तयार 
होतो. तो ितच्या त डातून बाहेर पडतो. 

 
समुदर्तारा 

 
यात नर मादी य ी वगे या असतात. त्याचं्या त डातून अंदुके रेतुके बाहेर पडतात. खु या 

पाण्यातच रंदुके आिण नंतर नवे ाणी तयार होतात. 
 

गंडूपद. 
 
यामध्ये नरमादी अशा य ी वगे या नसतात पण त्येक य ीत दोनही कारची इंिदर्ये असतात. 

रेतुके उत्प  करणारे मु क १०, ११ या कंकणात असतात, आिण अंदुके उत्प  करणाऱ्या अंदुकी १४ या 
कंकणात असतात. अनुरेतला आिण उपरेतला असे आणखी आनुषंिगक ाव उत्पादणारे िंपड १८, १९, 



 

अनुकर्मिणका 

२० या कंकणात असतात. या खेरीज रेतसाशय ११, १२ या कंकणात असतात. दोन गंडूपदे िवरु  
िदशानंी एकमेकाकडे येऊन एकमेकाला अशी िचकटतात की एकाचे रेत दुसऱ्याच्या रेतसाशयात पडते. 
यानंतर ती दूर होतात. मग १४, १५, १६ कर्माकंाचं्या कंकणातूनच एक अंडकोश तयार होतो. हा कोश 
डोक्याकडे सरकत जातो. जाता जाता त्यात अंदुके पडतात आिण त्यावर रेतुकेही पडून तो गंडूपदाच्या 
डोक्यावरून िनसटून जाऊन आपोआप िमटून जातो. अंदुक–रेतुकाचं्या मीलनाने रंदुक तयार होते, आिण 
नवीन गंडूपद तयार होते. 

 

 
 

आ॰ ३२·३ गंडूपद जननिदर्ये आिण जुळे. 
 

कीटक. 
 
यामध्ये नर मादी िभ  असून बहुशः त्याचं्यातील अंदुकरेतुकाचं्या मीलनाने मादीच्या पोटात रंदुक 

तयार होते. त्यावर आवरण उत्प  होऊन ते अंडे या नावास योग्य होऊन बाहेर पडते. मावाकीटकातं मादी 
पु कळवेळा केवळ अंदुकापासूनच अंडी उत्प  करते, नराची अपेक्षा ठेवीत नाही. 

 
मत् य. 

 
काहीमध्ये मादी अंडी बाहेर टाकते आिण त्यावर नर रेत टाकतो. काहीमध्ये नराचे रेत मादीच्या 

अंगात जाऊन तेथे िपले तयार होऊन बाहेर येतात. शाकर्  आिण गंबिूशया मासे या रीतीने उत्प  होतात. 



 

अनुकर्मिणका 

 
बेडूक. 

 
यामंध्ये नर मादीचे पोट दाबतो ते हा अंडी बाहेर पडतात त्यावर नर रेत टाकतो. 
 

सपर्ट. 
 
यामंध्ये अंदुकरेतुक याचें मीलन मादीच्या पोटात होते, रंदुक, त्या शजेारी त्याचे खा  (पु क) व 

त्यावर कवच असलेले अंडे बाहेर पडते. त्यातं अपत्य तयार होते. 
 

पक्षी. 
 
यामध्येही असेच कवचविे त अंडे तयार होऊन बाहेर पडते. ते केवळ मादी, केवळ नर िंकवा 

नरमादी आळीपाळीने उबवतात. नरप याला दोन मु क असातत, पण मादीला अंदुकी एकच असते. 
 

पशू. 
 
यामध्ये नरमादी याचं्या जननिदर्याची रचना अशी असते की मादीच्या पोटात गभार्शय असतो 

तेथपयत रेतुक पोचाव े आिण अंदुकही पोचावे आिण तेथे गभर् तयार हावा; काही मिहने तो तेथेच 
पोस यानंतर बाहेर यावा आणखी काही काळ मातेच्या दुधाने अपत्याचे पोषण हाव.े 
 
मंजूिषक पशू. 

 
यामध्ये गभार्ची वाढ थोडीशीच झाली असताना ते अपत्य बाहेर येऊन मातेच्या उदरावरील 

िपशवीत, मंजूषेत, वाढते, इतर पशूमध्ये अपत्य पु कळशी वाढ झा यावरच मातेच्या पोटाबाहेर येते. माजंर 
कुतेर् वाघ िंसह याचंी अपत्ये जन्मतः आंधळी पागंळी असतात. थो ाच िदवसात ती डोळस व तरतरीत 
होतात. गाय हैस अजा अवी इ॰ पशूचंी अपत्ये जन्मानंतर एका ा तासात तरतरीत होतात. 

 
आपली मुलेबाळे आपण लहानाची मोठी करावीत, िशकवनू शहाणी करावीत अशी खटपट माणसे 

तर करतातच पण पशुपक्षी देखील करतात. तनी माता अपत्याला आपले दूध पाजते आिण त्याला जगात 
वावरण्याचे िशक्षण देते.कपींची कुटंुबे असतात. माकडाचें कळप असतात. त्यात अपत्ये साभंाळली जातात. 
बहुधा माताच अपत्याकडे िवशषे ल य देते. ह ींच्या कळपात मातेखेरीज इतर मा ाही लहानग्यानंा 
जपतात. पक्षी आप या िपलानंा वाढवतात व जपतात. सरपटे ाणी िपलाकडे िवशषे ल य देत नाहीत. पण 
अंडी सुरिक्षत जागी ठेवतात. बेडकाचं्या काही जातीच्या नरमा ा िपलवानंा पाठीवर वागवतात, इतर जाती 
मातर् अपत्याचंी ओळखही ठेवीत नाहीत. मत् यामध्ये असेच आहे. काही थो ा जाती अपत्यानंा जपतात, 
इतर मुळीच जपत नाहीत. कीटामध्ये अपत्याची थोडीशी जपणूक मादी करते. काही कीटक अपत्याची 
चागंली जोपासना करतात. काही आरंभी त्याची थापना चागं या रीतीने करून देतात. कृमी अपत्याचंी 
िंचता करीत नाहीत, तसेच बारीक सारीक ाणी, ाणूही. िजतकी जपणूक कमी िततकी अपत्याचंी संख्या 
मातर् िवपुल, असे आढळते. 
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कशाहीन ाणी 

 
यापैंकी कंकटी ाणी आप या अपत्याची थोडीबहुत जपणूक करतात. मादी आप या पोटाखाली 

अंडी संभाळते. िपले तयार झा यावर ती त्यानंा पाण्यात नेऊन सोडून देते. कीटकसृ ीमध्ये 
अपत्यसंगोपनाचे सवर् कार आढळतात. िपलवाला योग्य ते खा  आरंभापासून जेथे सुलभ होईल अशीच 
सोयीची जागा मादी अंडी घालण्याकरता िनवडते. ज्याचंी िपलवे पाण्यात वाढावयाची असतात अशा 
कीटक मा ा पाण्यावर अंडी घालतात. ज्याचंी िपलवे झाडपाला खाणारी असतात अशा मा ा पानाच्या 
खालच्या अंगाला अंडी िचकटवतात. ज्याचंी िपलवे खोडात िशरावयाची त्याचं्या मा ा तशा खोडात िंकवा 
त्याजवळ अंडी घालतात. गािंधली आिण कंुभारीण अंडी घालताना िपलवाचे मऊ खा  जवळ आणून 
ठेवतात. भुगंामादी लाकूड कोरून त्यात िपलवानंा खा  हणून उपयोगी पडण्याजोगे पराग जमा करून 
त्याच्या शजेारी अंडी घालते. घरमाशी िपलवानंा खा  हणून उपयोगी पडण्याजोग्या पदाथार्वरच अंडी 
घालते. इतर उपदर्वी माशाही त्याच धोरणाने वागतात. कीटकामध्ये उ म अपत्यसंगोपन मधमाशा, मंुग्या 
आिण वाळवी या करतात, असे पूवीर्च सािंगतले आहे. 
 
िशकारी कोळी. Wolf-spider 

 
िशकारी कोळी आिण कुटंुबी कोळी. कोळी हा अ पद ाणी जाळे बाधूंन त्यात आपले भ य ाणी 

पकडणारा हणून िस  आहे. परंतु काही आठ पायाचे ाणी असे आहेत की, ते जाळे बाधंीत नाहींत, पण 
नुसत्या धावपळीनेच आपले भ य पकडतात. या को याचें पाय लाबं लाबं असतात. सामान्य कोळीमादी 
अंडी घालते आिण त्यावर पातळसे रेशमी आवरण िवणून ठेवते, िंकवा ती अंडी रेशमी धाग्यात गुंडाळून 
ठेवते. अशी पु कळशी अंडी प याच्या भ य थानी पडतात आिण रेशमी धागे त्याचं्याच घर ाच्या बाधंणीत 
वापरले जातात. िशकारी कोळी मादी आपली अंडी एका रेशमी गाठो ात गुंडाळून ते गाठोडे आप याच 
कमरेला अडकवनू ठेवते. असे गाठोडे जवळ जवळ मिहनाभर िंकबहुना काही िदवस अिधकही ती बाळगते. 
एव ा अवधीत अं ातून िपले बाहेर िनघतात. ते हा ती ते गाठोडे टाकून देते. पण आता त्याच्या ऐवजी 
िपलेच ितच्या कमरेवर बसतात. ती एका ा बारीक सुताच्या झपक्यासारखी िदसतात. ती मधून मधून 
खाली उतरतात आिण आपली आपणच खाण्यािपण्याला िशकतात. सात आठ िदवसानंी ती आईवगेळी राहू 
लागतात. बहुतेक कोळीमा ा संभोगानंतर नराला खातात. पण अशी ही एक कोळीजात आहे की नरमादी 
दोघेही एका जा यात भ य पकडून समाईक रीतीने खातात. इतकेच न हे तर आप या िपलानंाही काही 
िदवस त्यातला वाटा देतात. 

 

 
 

आ॰ ३२·४ िशकारी कोळी आिण िपले. 
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गोम 

 
गोम हा ाणी को यापेक्षा काही िवशषे े  नाही, अथार्त किन ही नाही. गोममादी अंडी 

घालण्याकरता एक घरटे बाधंते, ते िचखलाचे बनवलेले असते. ते एक रंुद बोळके िंकवा वाडगे असते 
हटले तरी चालेल. त्यात ती आपली अंडी ठेवनू त्यावर झाकण घालते. पण तसे करताना त्याला एक 
भोक ठेवते. त्या भोकातून हवा जात येत असते. त्या हवमुेळेच आतील अंडी िजवंत राहतात आिण वाढतात. 
अंडी घालून झा यावर मादी त्या घर ापासून दूर जात नाही. बहुधा त्याला िवळखा घालून राहते आिण 
त्याची राखण करते. गोमनर येऊन अंडी खाईल अशी ितला धा ती असते. तो आलाच तर ती त्याला 
हुसकावते. घर ाच्या झाकणाला भोक असते ते नराला आत िशरता येण्याइतके मोठे नसते. मादी जवळच 
राहते. ितचा सवर् िजवाभावाचा ठेवा त्या घर ात असतो. मादीला अपत्यािवषयी संपूणर् कळवळा असावा 
आिण नराला तो नसावा इतकेच न हे तर ेष असावा, हे मोठे आ यर् आहे. तथािप याहून े  गण या 
गेले या ाण्यात देखील अशी गो  अस याचे काही संगी आढळून येते. नर िपले खातो इतकेच काय 
मादी सु ा वतःच्या िपलानंा खाते असे काही पाळीव िंकवा क डले या ाण्यामध्ये घडले आहे. परंतु हा 
पिरणाम अनैसिर्गक राहणीचा असावा असे वाटते. गाय वासरू टाकते, हैस पारडू टाकते, माजंरी िपलालंा 
खाते, सशी िपलानंा खाते, कुतर्ी तसेच करते, िंसहीण वाघीण िपले टाकते, अशा गो ी कधी कधी 
घडले या आहेत. 

 
डोकाळ मासा Bullhead (Millar’s Thumb) 

 
काही मत् यजातीचे नर आप या संततीची काळजी वाहतात. त्यापैंकी ही एक युरोपीय जात आहे. 

या मत् याची लाबंी १० cm. असते. रंग िहरवस असून पाठीवर काळा िंशतोडा असतो. याचे डोके िवशषे 
मोठे असून डोळे जवळ जवळ असतात. आिण एकंदर रूप उगर् असते. हे मासे गो ा पाण्यात राहतात. ते 
ओ ामध्ये आढळतात. पाण्याच्या काठाला दगडध डे पडलेले असतात. अशा दगडाचं्या खाली 
उथळपाणी थोडेबहुत असते. अथार्त वाळूही त्यात सरिमसळ असते. डोकाळ मत् याला नर अशा 
दगडाखाली वाळू बाजूस सारून दोघानंा राहता येईल एवढी खळगी तयार करतो. त्या खळगीत या 
पाण्यात तो राहतो आिण आजूबाजूला कोणी मासा आलाच तर त्याजवर तुटून पडून त्याला हुसकावनू 
लावतो. बळ ाणी आला तर अथार्त त्याला वतःलाच पळून जाव ेलागते. होता होता एखादी वजातीय 
मादी तेथे येते. ितचे तो वागत करतो. ितला आत येण्याला वाट देऊन आपण बाजूला होतो. मादी आत 
येते. ती उताणी होऊन वरच्या छताच्या दगडाला िचकटून एखादा िदवसभर राहते. तेथे ती आपली अंडी 
िचकटवते आिण िनघून जाते. मग नर आपले वीयर् त्याजवर सोडतो. नंतर तो त्या अं ाचें संरक्षण करतो. 
त्यावरून पाणी खेळते ठेवण्याकरता आपले घर हालवीत राहतो. अशी सेवा त्याला सुमारे मिहनाभर करावी 
लागते. 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३२·५ डोकाळ मासा. 
 

काटेपाठ मासा. Stickle back 
 
या नावाचे मासे उ र अमेिरका, युरोप व जपान येथे आढळतात. याचंी लाबंी टीचभर िंकवा कमीच 

असते. हे मासे गो ा पाण्यात ओ ाच्या काठाजवळ राहतात. या जातीचा नर ओ ाच्या तळाशी घरटे 
बाधंतो. त्याकरता हा पाण्यात उगवणाऱ्या झुडपाचं्या का ा जमवनू त्या आप या आंगातून वणाऱ्या 
ग दाने एकाशी एक िचकटवनू एक ताटी तयार करतो. ही ताटी हा तळच्या वाळूवर ठेवतो. या कामाकरता 
याला आप या त डाचाच उपयोग करावा लागतो. अशा रीतीने ताटी तळाशी ठामपणे रािहली हणजे न या 
काटक्या आणून तो त्या ताटीच्या दोन्ही टोकावर दोन उ या ता ा आिण त्याजवर एक आडवी ताटी 
कमानीसारखी िचकटवनू एक पिरपूणर् बोगदा तयार करतो. या आप या घर ाच्या आसपास तो कोणा 
मत् याला येऊ देत नाही. येऊ पाहतील त्याचं्याशी लढतो. होता होता त्या जातीची मादी येते. तो 
ितच्यावरही थम धावनू जातो. पण ती पळून न जाता वर त ड करते ते हा ितची फुगीर काया त्याला 
िदसते. तो थाबंतो आिण आपणही आपला लाल कंठ ितला दाखवतो. एकमेकानंा या खुणा पट या हणजे 
नर घर ाकडे चालू लागतो. मादी त्याच्या मागोमाग जाते. तो बाहेर थाबंतो, ती आत िशरते. तो ितच्या 
कुशीत एक ढुशी देतो. ती अंडी घालू लागते. अंडी संपली की ती तेथून िनघून जाते. 

 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
आ॰ ३२·६ काटेपाठमासा. 

 
मादी घर ातून िनघून गे यावर नर आत िशरतो आिण आपले रेत ितच्या अं ावर टाकतो. 

पु कळशा अंदुकरेतुकाचें मीलन होते, पण काहीचे होत नाही. वायफळ अंडी रंगावरून नराला ओळखू 
येतात. तेवढी तो खाऊन टाकतो. चाग या सुयु  अं ानंा तो अितशय जपतो. त्याजवर पहारा ठेवतो. 
त्याजवर पाण्याची वहाळ चालू ठेवण्याकरता आपले पर व हवीत राहतो. मधून मधून ती चाळवतो. असे न 
के यास त्याजवर शवेाळे जमून ती गुदमरून जाण्याचाही संभव असतो. थो ाच िदवसात अंडी फुटून िपले 
बाहेर पडतात. ते हा त्याचंा िपता त्यानंाही जपतो. थम तो घर ाचे छत उसकडून टाकतो. मग िपले 
इकडे ितकडे िंहडू लागतात. तो त्यानंा िवशषे दूर जाऊ देत नाही. घर ाची भईू आता उघडी झालेली 
असते. एकादे िपलू दूर गेलेच तर तो त्याला त डात पकडून त्या भईूवर आणून ठेवतो. िदवसानुिदवस तो 
त्यानंा थोडथो ा अिधक अंतरावर जाऊ देतो पण त्याचं्या भोवती रंगण घालीत त्याजवर रखवाली करतो 
िपले ठीक िंहडत आहेत आिण भ यही पकडीत आहेत असे िदसले हणजे तो त्याना सोडून इतरतर् िनघून 
जातो. तीही लवकरच इकडे ितकडे पागंतात. 

 
खडकचूष Lump sucker. 

 
या नावाचे मासे ि िटश व इतर देशी आटलािंटक महासागराच्या िकनाऱ्याला आढळतात. हे भरती 

– ओहोटीमध या टापूत राहतात. ओहोटीनंतर या टापूत काही डबकी असतात त्यात या खडकाला 
िचकटून हा मासा राहतो. याची लाबंी सुमारे वीतभर असते. या जातीची मादी खडकात या एका ा भेगेत 
िंकवा खळग्यात अंडी घालते. या अं ाची संख्या लाखापयत असते. हा अं ाचंा ढीग नराच्या हवाली 
करून ती चालती होते. नरावर ही मोठीच जोखीम असते. हा िढगारा अनेक ाण्यानंा लोभ वाटण्यासारखा 
असतो. पु कळ मत् य, खेकडे, समुदर्तारे, शखं, िंशपले, असले िकतीतरी ाणी त्याजवर ह ा करण्यास 
सवकलेले असतात. खडकचूषमासा शखं िंशप यानंा धुडकावील पण मोठे मासे आिण समुदर्तारे याचं्या पुढे 
त्याचा िनभाव लागणे कठीण असते. समजा त्यातही त्याला यश आले तरी ओहोटी आ यावर जे उथळ 
पाणी राहते त्यात कुरव, घारी, कावळे, हे पक्षी संचार करून त्या अं ाचा फराळ करू शकतात. असे 
असले तरी हा खडकचूष मत् य आप या कतर् यास चुकत नाही. िपले तयार होईपयत अं ावर रखवाली 
करीत राहतो. िकत्येक वळेा मासेखाऊ पक्षी त्याचाच फडशा पाडतात! 

 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
आ॰ ३२·७ खडकचूष मासा. 

 
िसक्िलड Cichlid. 

 
या नावाच्या काही मत् यजाती दिक्षणअमेिरका व आि का येथे आढळतात. त्याचं्याच नरमा ा दोघे 

िमळून अपत्याचे संगोपन करतात. मासा सुमारे वीतभर लाबंीचा असतो. एकेक जोडपे संतितसमय आला 
हणजे आप याकरता एक देश आखून घेते. आखणीची रेषा अमूतर् असते, हे उघडच आहे. या मयार्देत ते 
दुसऱ्या कोणा शतर्लूा िंकवा ित पध्यार्ला येऊ देत नाहीत. या रखवालीच्या कामात नर दंग असतो, पण 
मादी तळाशी िठकिठकाणी खळगे खणते. अथार्  हे काम ितला आप या त डानेच करावे लागते. अनेक 
खळगे के यानंतर ती एका सपाट दगडावर अंडी घालते. नर त्यावर रेत सोडतो. मग दोघेही त्यावर पाणी 
व हवतात, त्याचें रक्षण करतात, आिण वळेोवळेी त्याचें थलातंरही करतात. याकरता पुनः त्यानंा आप या 
त डाचाच उपयोग करावा लागतो. त डात अंडी घेऊन ती एका खळग्यात ठेवतात. थोडथो ा िदवसानंी 
खळगे बदलतात. िपले उपज यावर त्याचंाही साभंाळ आिण थलातंर दोघे िमळून करतात. काही 
िदवसानंी िपले, माता आिण िपता िभ  िभ  िदशातं िनघून जातात. समुदर्ात राहणारे काही मासे असे आहेत 
की, त्यातील नर थम अंडी व नंतर िपलेही आप या त डात ठेवनूच संभाळतो. अशावळेी संगोपन पूण 
होईपयत त्याला अ  वजर् करावे लागते. 

 

 
 

आ॰ ३२·८ िसक्िलड मासा. 
 

िविक्ष  बेडूक. 
 
बेडकाचं्या जाती हजारो आहेत. बहुतेक जातीत मा ा एकदा अंडी पाण्यात सोडून िद यानंतर 

त्याचंी िंचता करीत नाहीत. तथािप दिक्षण अमेिरकेत एक जात अशी आहे की, ितच्यातील नर नदीच्या 
पातर्ात तीराजवळ एक िचखलाचे क डाळे तयार करतो. त्यातं मादी अंडी घालते. त्याजवर नर रेत 
टाकतो. मग त्या क डा यातील पाण्यात िपलवे तयार होतात. के हातरी क डाळे फुटून जाते िंकवा बुडून 
जाते आिण ती बाहेरच्या पाण्यात जातात. दिक्षणअमेिरकेतच िवषारी बेडूक हणून एक जात आहे. त्या 
बेडकाच्या अंगावर का यात िपवळे िहरव ेताबंडे प े  असतात. त्याच्या कातडीत िवष असते. त्यातली मादी 



 

अनुकर्मिणका 

भईुवर अंडी घालते आिण िनघून जाते, पण नर तेथेच राहतो. लवकरच िपलव े बाहेर िनघतात आिण 
वळवळ करीत िपत्याच्या ओठाशी जाऊन तो धरून ल बत राहतात. तशीच त्यानंा ल बत घेऊन िपताजी 
एका डबक्यात जातात. तेथे ती िपलवे िपत्याचे अंग सोडून देऊन पाण्यात वशे करतात. 

 
ऑ टर्ेिलया शजेारी न्यझूीलँडमध्ये एक बेडूक जात आहे. त्या जातीची मादी अंडी घालते भईुवर. 

पण त्या अं ातून िपलव ेबाहेर येत नाहीत. ती आत या आत रूपातंिरत होऊन िपले झा यावरच बाहेर 
येतात. 

 
आि केत आिण आग्नेय आिशयात काही बेडूक आहेत त्यातील मा ा अंडी घालण्याकरता 

पाण्याजवळ जातात पण पाण्यात िशरत नाहीत. अंडी घात यावर मादी आप या पायानंी अं ाचा ढीग 
घुसळते. त्यावर फेस येतो तो सुकून खपली धरते पण काही वळेाने ती िवतळते. मग िपलवे बाहेर येतात ती 
वळवळत पाण्यात िशरतात. 

 

 
 

आ॰ ३२·९ अंडीवाहू बेडूक. 
 
िचली हणून दिक्षण अमेिरकेतील ातं आहे. तेथे एक बेडूकजात आहे ितला डािर्वन बेडूक 

हणतात. या जातीच्या नराच्या त डात आवाज घुमवण्याचीच िपशवी असते. ती मोठी असते. मादीने अंडी 
घात यानंतर त्याजवर नर रेत टाकून त्यानंा आप या त डात घेतो. तेथे ती आवाजी िपशवीत जातात. तेथे 
िपलवे िनपजतात, वाढतात, रूपातंिरत होतात. सरते शवेटी िपले तयार होऊन ती आप या िपत्याच्या 
त डातून बाहेर पडतात! 

 
आि केत काही जातीच्या बेडूक-मा ा भईुवर अंडी घालून िपले तयार होईतो त्याजवर बसतात. 

काही जातीत तर मादी िपलेच सवते!! 
 
दिक्षण अमेिरकेत िविक्ष  मंडूक जाती पु कळ आहेत. त्यात या एकीतील मादी आपली अंडी 

पाठीवर बाळगते. त्याजंवर एक पारदशीर् आवरण उगवते. िपलव े त्यातून िनघून बाहेर येतात. काही 
जातीच्या मा ाचं्या पाठीवर एक कातडी िखसा असतो, त्यात ती अंडी बाळगते. तेथे त्यातून िपलवे 
िनघतात. तर काहींच्या िखशातून तयार िपलवे िनघतात. पाठीवरच्या िखशात अंडी ढकलण्याचे काम नर 
करतो. सूिरयन भेक हणून एक जात आहे. त्या जातीच्या मादीच्या पाठीवर अंडी राहतात ती त्येक 
वगेवगे या खळग्यात एका झाकणाखाली लपून असतात. तेथेच रूपातंरे होऊन पूणर् िपले झाकण उघडून 
बाहेर पडतात. नैऋत्य युरोपात एक भेक जात आहे ितचा नर आप या पाठीवर अंडी धारण करतो. 
अं ाची माळा मादीच्या पोटातून िनघते. नर त्यात आपले पाय घुसवनू ती आप या पाठीवर घेतो, आिण 



 

अनुकर्मिणका 

एका ा ध ाखाली दडून राहतो. अंडी वाळली तर ती िभजवण्याकरता रातर्ीच्या हरी पाण्यात जाऊन 
येतो. िपलवे तयार होऊन त्याचें क े नाहीसे होण्याच्या सुमाराला हा नर पाण्यात जातो. ते हा ती पाण्यात 
उडी घेतात. आिण वतंतर्पणे वावरू लागतात. 

 

 
 

आ॰ ३२·१० िविचतर् बेडूक, पाठीवरील िखशात िपलवे. 
 

को ाचें कुटंुब. 
 
नर मादी आिण त्याचंी िपले िमळून को ाचे कुटंुब असते. नरमादी जोडपे एका वतेापुरते एकतर् 

असते. थम जोडी जमते ते हा ते िदवसाचा बराच वळे एकतर् बागडण्यात घालवतात. पण िशकार पथृक्
पणे करतात. त्याचंी िवसा याची घरेही वगेळीच असतात. ही घरे हणजे दोनही त डानंी खुली भयुारे 
असतात. बाळंतपणाची वळे जवळ आली हणजे मादी नवे अमळ मोठे भयुार तयार करते. ती आप या 
पोटावरचे आिण मां ावंरचे काही काही केस ओचकारून व ओरबाडून काढून त्याचंी एक गादी भयुारात 
अंथरून ठेवते. ती याली हणजे नर ितला खाण्यासाठी आपण िशकार करून काही मासं राखून ठेवनू 
ितच्या भयुाराच्या त डाशी नेऊन देतो. ते नेत असताना तो काही आवाजही काढतो. मादी भयुाराच्या 
त डाशी येऊन ते मासं घेऊन आत जाते. नर बाहेरच राहतो. िपलाचें डोळे काही िदवस बदं असतात. 
थमतः त्यानंा केवळ आईच्या अंगावर लोळून अचळ शोधण्यापुरतीच चळवळ करावयाची असते. एका ा 
मिहनाभरात त्याचें डोळे उघडून ती चालू लागून भयुाराच्या बाहेर येऊ पाहतात, मादी त्यानंा येऊ देते. 
जवळपास ती खेळतात, िबचकली की भयुारात िशरतात. मादी त्यानंा संभाळते. नर मासं आणून देतो ते 
त्याच्या त डातून ती ओढून घेतात. थम मादी नराकडून घास घेते आिण त्यातला लचका िपलानंा घेऊ 
देते. उ रो र आईबाप आप या त डातला घास देताना अिधकािधक खळखळ करतात; िपलानंी झटापटी 
के यािशवाय तो देत नाहीत. 

 



 

अनुकर्मिणका 

िपलानंा चागंले धावता येऊ लागले हणजे ती आईबरोबर िशकारीला जातात. िशकार कशी चालते 
ते पाहतात, िशकारीत िमळवले या मासंात वाटा घेतात. िशकार करताना जे बघतात तेच आपसात खेळत 
असताना करतात. एकजण िशकारी होते आिण दुसरे िशकार होते. लटुपुटीची िशकार खेळण्याने त्यानंा 
खऱ्या िशकारीचे िशक्षण िमळते. दोन तीन मिहन्यात ती वतः िशकार करू लागतात. या वळेेच्या अगोदरच 
िपता त्यानंा सोडून गेलेला असतो. मग माताही त्यानंा सोडून जाते. काही काळ ती जुटीने राहतात पण 
एका ा मिहन्याच्या आत ती पागंतात. 

 
लहानपणी िपलानंा साभंाळ करीत असताना एका ा संगी भयुारात काही िवघ्न येते. काठ 

ढासळतो िंकवा दुसरा कोणी ाणी आत घुसू पाहतो. अशा संगी मादी नव ेभयुार तयार करते िंकवा नराचे 
भयुार घेते. तो नव ेतयार करतो. मादी िपलानंा मानेवरच्या कातडीला आलगत त डाने पकडून दुसऱ्या 
भयुारात नेते. 

 
कुतेर् लाडंगे तरस, याचंी अपत्यसंगोपनाची रीत सामान्यतः अशीच असते. वाघ िंसह गुहेत 

राहतात. ते नेहमीच जोडीने असतात. िपलानंा दीघर्काळ िशक्षण देतात. त्याचं्याबरोबर कधी कधी दोन 
वतेाचंी िपले असतात. माजंरामध्ये नर िपलाकंडे ल य देत नाही. उलट नर िपलानंा मारू पाहतो. 
 
प याचंी दक्षता. 
 

पक्षी आप या अपत्याच्या िहताला फार जपतात. ते घरटी केवळ अपत्याकंरताच बाधंतात. 
घर ात अंडी घालून झा यावर मादी नर िंकवा दोघे आळीपाळीने ती उबवतात. िपलू बाहेर पड यावर 
त्याला वरचेवर खा  आणून देतात. क ब ाची िपले जन्मतःच उमी राहून िंहडू िफरू शकतात. त्यानंा 
िपसे असतात पण िचमण्या कावळे याचं्या िपलानंा िपसे नसतात ती काही िदवसानंी उगवतात. ती आरंभी 
आंधळी असतात. चाहूल ऐकू आली की त ड वर करून उघडणे आिण िकलिकलाट करणे एवढेच त्यानंा 
कळते िपतर त्याचं्या त डात मऊ घास आणून घालतात. डोळे उघड यावर िपले िपतराकडे त ड पसरून 
पाहतात आिण पखं थरथरवतात. त्याचं्या त डात घास पडून भकू भागेपयत असे वतर्न चालू राहते. 
िटटवीचे घरटे भईुवर उथळशा खळग्यात असते. जवळपास माणूस आला तर तो पक्षी िबचकतो आिण 
धडपडत कोलमडत दूर जातो. ितकडे माणसाचे ल य जाते आिण तो घरटे सोडून ितकडे चालू लागतो. 
लवकरच पक्षी नीट रीतीने उडून जातो. घर ाकडील परकीयाचे ल य उडवण्याकरताच ही हुलकावणी 
असते, असे हणतात. तसे असेलही िंकवा ते केवळ भयाने आपोआप घडणारे वतर्न असेल. असेच वतर्न 
काही बदके, क बडी आिण बुलबुल याचं्या बाबतीत पाहण्यात आले आहे. परभतृ पक्षी हुलकावण्याचा 
उपयोग करून आप या अपत्याचें संगोपन दुसऱ्याकडून करून घेतात, ही गो  मातर् पिक्षसृ ीत मोठीच 
चमत्कािरक आहे. 

 
पक्षी आप या अं ाची कवचे के हा के हा खाऊन टाकतात तर के हा के हा ते ती चोचीत धरून 

दूर नेऊन टाकतात. यात घर ातली गदीर् कमी करणे, सफाई करणे आिण शतर्लूा आप या लहानग्याचंा 
सुगावा लागू न देणे इतक्या गो ी साधतात. पक्षी आप या िपलाचंी िव ा घर ाबाहेर ढकलून देतात. 
त्यानेही वच्छता राखली जाते. आप या घर ाला भय ा  झाले आहे असे वाट यास पक्षी ते सोडून 
देतात. अशा संगी त्याचंी अंडी िपली त्यात असली तर वाया जातात, हे उघडच आहे. कुतर्ी माजंरे अशा 
संगी आप या िपलानंा उचलून दुसऱ्या जागी नेऊन ठेवतात. कुपणडुकरही असेच करताना पाहण्यात 
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आले आहे. हीच रीत प यानंा सुचत नसेल असे नाही. पण ती गो  त्यानंा साधणे कठीण असते. एका संगी 
एका प याला आपले िपलू पायात धरून उडून जाताना एका गंर्थकाराने पािहले अस याचे िलिहले आहे. 
क बडी आप या िपलानंा घारीच्या तडाख्यातून सोडवण्याकरता आप या पखंाखाली घेते, असे वरचेवर 
पाहण्यात येते. घारी आप या िपलाला पिहली भरारी मारताना मदत करतात. त्याच्या खाली उडत 
राहतात आिण ते दमले तर त्याने आप या पाठीवर बसावे अशी तजवीज करतात, असे कधी कधी पाहण्यात 
आले आहे. 
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करण ३३ 
 

उत्कर्ातंी 
 

श दाथर्. 
 
शा ीय जगतातील वातावरण गेली शभंर वष उत्कर्ातंी या श दाने दुमदुमलेले आहे. िवशषेतः 

जीवनशा ाच्या के्षतर्ात ही गो  अगदी प  आहे. उत्कर्ातंी हणजे गती, या अथीर् हा श द इतर शा ाचं्या 
वाङ्मयातही वापरला जातो. यंतर्कार लोक आप या शा ाची गती सागंताना ते उत्कर्ािंतपथावर आहे असे 
सागंतात. उत्कर्ातंी या श दाचा मूळचा अथर् वर जाणे असा आहे पण तशा अथीर् आता तो कोणी वापरीत 
नाही. होता होता वगार्ला जाणे, मरणे, असाही अथर् त्याला आला होता पण तोही आता रािहला नाही. 
वगर् हणजे सग या चागं या गो ींचा संगर्ह असे हटले तर मग तसा लाक्षिणक अथर् करता येईल. 
कालाचा ओघ सवार्सच समजतो. या ओघात आपणाला उ रो र अिधकािधक सुख िमळाव ेअशी सवार्ंची 
धडपड असते. तशी ती िस ीस जाते न जाते ही गो  िनराळी. िस ीस गेली तर आपली गती झाली असे 
आपण मानतो. आपणा भोवतालचे जग एकसारखे बदलत आहे तरीसु ा या बदलत्या पिरि थतीतही 
आपण सुखाने राहण्यास समथर् होणे ही गती होय. हीच उत्कर्ातंी. आपलेपणाचे के्षतर् िव तृत आिण 
कालाचा ट पाही मोठा घेतला हणजे उ कर्ातंीची योग्य क पना येते. एक ा वतःचा िवचार 
करण्याऐवजी सबंध जीवसृ ीचा िवचार करावा, एका आप या आयु याचा िवचार करण्याऐवजी पथृ्वीच्या 
आयु याचा िवचार करावा हणजे झाले. 

 
कालाचा मागोवा. 

 
माणसाचे पूवर्ज एकेकाळी वानर होते असा दाट वाद आहे. या वादाचा अथर् असा:– एककाळ 

असा होता की ते हा माणसे मुळीच न हती, वानरे होती. ते हापासून वानरे पथृ्वीवर आहेतच पण मध्येच 
के हातरी माणसेही िदसू लागली. ह ी मानवाचंी सगळी पथृ्वी धंुडाळलेली असून ितच्या पाठीवर माणसे व 
वानरे या खेरीज िकती जातीचे ाणंी वावरत आहेत, या गो ीची न द ठेवली आहे. मानवी समाजात अशी 
न द घेऊन िटपणे ठेवणारे लोक वारंवार होऊन गेलेले आहेत. धंुडाळण्याची प त आिण िटपणे ठेवण्याची 
प त यात उ रो र सुधारणा होत आले या आहेत. मानवी समाजातील िलिखत वाङ्मय आठ हजार 
वषार्हून जुने नाही. या वा यावरून पाहता पथृ्वीवर वानरे आिण माणसे सवर्दा होतीच. पण हे वाङ्मय 
होण्यापूवीर् मानवी जात न हती असे हणता येत नाही. तसेच वानर जात न हती असेही हणता येत नाही. 
या पूवीर्च्या काळात काय होते, यािवषयी अंदाज बाधंण्याची एक नवी रीत अडीकडील शभंर वषार्त िनघाली 
आहे. ती रीत हणजे भपूृ ाच्या खाली काय आहे ते पाहणे ही होय. काळाच्या उदरात काय होते ते 
पथृ्वीच्या उदरावरच्या त्वचेत साठवलेले आढळते. 

 
शषे Fossil. 
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माणसाला आयु य फार तर १०० वष लाभते. पण साधारणतः माणूस प ास साठ वष 
खणखणीतपणे राहतो. तेव ा अवधीत िकती तरी मानवी आिण इतर ाण्याचंा जन्म आिण मृत्यहूी त्याच्या 
पहाण्यात येतो. यापूवीर्ही जगाची राहटी अशीच असली पािहजे, यािवषयी शकंा रहात नाही. मनु यव तीत 
मृत्य ूघडला तर मृतदेहाची वाट काय करावंयाची हे ठरलेले आहे. काही थो ा समाजात मृत मानवी देह 
जाळून टाकतात पण इतरात तो पुरून टाकतात. ही झाली मानवी देहाची वाट. इतर ाण्याचं्या देहाचंी 
वाट काय होते? पाळीव ाण्याची वाट सोडा पण वन्य ाण्याचे देह तसेच पडून राहतात. घारी, िगधाडे इ. 
ाणी त्यातील मऊ भागाचा िनकाल करतात आिण हाडे पडून राहतात ती न ातून समुदर्ापयत वाहून तरी 
जातात िंकवा कोठे तरी गाळात अडकून भमूीतच गाडली जातात. हजारो वष लोटली असता त्यात एक 
कारचे पिरवतर्न होत जाते. हाडात काही काबर्नी भाग असतो आिण काही खडूभाग असतो. काबर्नी भाग 
कुजून जातो पण त्याच जागी कणाला कण अशा िश तीने वाळूचे कण (िसकताकण) येऊन बसतात. 
यामुळे हे हाड आकृतीने आिण आकाराने जसेच्या तसेच राहून वजनात मातर् वाढते. त्यामुळे त्याच्या िजवतं 
पूवर्रूपाची क पना यथातथ्य येऊ शकते. अशा व तूला शषे हणतात. 

 
अवशषे. शषे 

 
अवशषे हणजे िशलक रािहलेला भाग. समजा एक पशू मेला, त्याचा देह उघडा पडला, त्यातले 

मऊ भाग िगधाडाने खा े आिण हाडे िंशगे दात तेथेच पडून रािहले, तर ते त्या पशूचे अवशषे होत. 
पाण्यापासून अिल  अशा रीतीने जर हे अवशषे कोणी जतन करून ठेवले तर ते काही वषपयत राहतील 
पण हजारो वष राहणार नाहीत. त्यानंा कीड लागेल, बुरशी लागेल कोण्यातरी रीतीने ते नाशाकडे 
जातील. तथािप असे अवशषे पाण्यात आिण त्यामुळे त्या खालच्या गाळात अडकले की त्यात वर सािंगतले 
तसे पिरवतर्न होत राहील. दुसऱ्या एका कारे शषे तयार होतो तो असा की गाळात हाडे िंकवा सबधं 
शवसु ा दडपले जाते. उदाहरणाथर् एका ा दरीत ाणी आहेत, त्याजवर कडा कोसळला तर सबधं शव 
दडपले जाते. मातीत पाणी िझरपून त्याचा देह िझजून जातो. पण वरच्या मातीचा कालातंराने दगड बनून 
त्या शवाचा छाप त्याजवर उमटतो. ाणी पायाने िचखलात चालतात. ते हा त्याच्या पावलाचें छाप 
िचखलात उमटतात. पुढे िचखल वाळला तरी छाप कायमच राहतो. अवशषे मूतीर् िंकवा मुदर्ा अशा 
वरूपाचे गतकालच्या जीवाचे मरण करून देणारे पदाथर् िठकिठकाणी सापडतात त्या सवार्ंना शषे 
हणतात. भमूीच्या घडामोडीचा अ यास करणारानंा ितच्यातील िविश  थर िकती जुना आहे ते तकार्ने 
ठरवता येते. त्यावरून शषे अमूक इतका जुना आहे असे ते सागंतात. 

 

 
 

आ॰ ३३·१ मूतीर्. साचा. मुदर्ा. 
 
वर जे तीन कार सािंगतले त्याखेरीज आणखी एका कारे जुन्या काळातील ाण्याचंी शरीरे 

राखली गेली आहेत. तो कार अगदी साधा व सोपा आहे. बफार्चे ढीग सभोवार तयार होऊन त्यात शव 
गुंतून राहणे हा तो कार होय. आप या िहमालयाच्या अत्यु  भागावर सतत बफर्  असते. अशा िठकाणी 
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ाण्याचंी व ती नाही. तरी त्या भागावरून पलीकडे जाणे आिण त्यापलीकडून अलीकडे येणे अशा वािर्षक 
यातर्ा पक्षी करीत असतात. अशा यातर्ात बाल वृ  सु ा सामील असतात. त्यापैंकी एकादा पक्षी मरून 
बफार्वर पडतो आिण त्याच्यावर बफर्  पडते, िंकवा ते न पडले तरी तेथील हवते बफार्इतकाच गारठा असतो. 
त्यामुळे शव ेराखली जातात, नासत कुजत नाहीत. िवशषे यास करून जे लोक अशा देशी जातात त्यानंा 
अशी शव ेसापडतात. हे अवशषे न हेत कारण त्यातले काहीही नाहीसे झालेले नसते. या ितमूतीर् न हेत, 
कारण त्यात कशाचीही अदलाबदल झालेली नसते या मुदर्ा न हेतच, ही केवळ पुरातन शव ेहोत. अंभरात 
गुंतलेली कीटकाची पिरपूणर् शव ेसापडतात. 

 

 
 

आ॰ ३३·२ अंभरात अडकलेला कीटक- शषे. 
 
अशा पुरातन शवात िहमरेषेजवळ िंकवा संगी िहमात सु ा झोप घेत राहणाऱ्या ाण्याचंी शवे 

सापडतात. िहमालयावरील माम त, नािभमृग, िंकवा चमर, याचंी अशी शव ेिमळतात. अशी सवार्त मोठी शवे 
ह ीची सापडली आहेत. ही शव ेउ रधुर्वाजवळच्या िहम देशात आढळतात. महा यासाने त्यातील काही 
उकरून काढलेली आहेत. हाडे, मासं कातडे, केस, सवर् काही असाव ेतसे त्यात आहे. काही िबघाड झाला 
आहे की काय हणून तपास करण्याकरता त्यातले काही मासं तोडून कुत्र्यानंा देऊन पािहले आहे. कुतर्ी 
त्याचा आनंदाने वीकार करतात. त्यानंा काही अपाय होत नाही. हे ह ी िव मान ह ीपेक्षा काहीसे िनराळे 
आहेत. त्यानंा ममॅॉथ–मतंगज असे िनराळे नाव िदले आहे. 

 
आताच जे शषे कार सािंगतले त्यातील एका मूतीर् या काराला अ मीभतू हणणे योग्य आहे. 

अवशषे अ मीभतू न हत, मुदर्ा अ मीभतू न हत आिण पुरातन शवहेी अ मीभतू न हत. आता अ मीभतू या 
श दाचा अथर् ‘कठीण झालेला’ असा केला तर मातर् चारी कार अ मीभतू असतात. 
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आ॰ ३३·३ मतंगज. 
 

उपल ध शषे. 
 
ाणू हणून जे सािंगतले त्यातले जे खडूचे िंकवा िसकतेचे घर बाधंणारे आहेत त्याचें अवशषे 

पु कळ सापडतात. पजं, वाल, याचें अवशषे आढळतात. जलछतर्ापैंकी काहीचे शषे हाती लागलेले 
आहेत. कृमींपैकी ज्यानंी गाळात िबळे िंकवा बोगदे केले त्याचें शषे आहेत. कंटकीटाचें शषे िवपुल 
आहेत. कंकटी ाण्यापैंकी काहीचे शषे िवपुल आहेत. त्याचें तीन खंड िदसतात. हणून त्यानंा ितर्खंडक 
हणतात. कीटकापैंकी काही आंभरामध्ये अडकून रािहलेले उपल ध झाले आहेत. वतः शखं िंशपले 
इत्यािदकाचें शषे तर आहेतच पण शािलगर्ामाचं्या मूतीर् आहेत त्यात फारच िविवधता आहे. पूजेकरता 
शािलगर्ाम घेतात त्याच्या शकेडो पट मोठाले शािलगर्ाम सापडतात. चकर्तंुडासारख्या क्षदुर् कशावतंाचे शषे 
थोडेबहुत आहेत; पण त्यापेक्षा मत् याचें शषे अितशय िवपुल आहेत. कत् याचें शषे थोडेसे आहेत. 
त्यापैंकी काहीच्या पावलाच्या केवळ मुदर्ा आहेत. काहींच्या ितमूतीर्ं आहेत. सपर्टाचें शषे आहेत, त्यापैंकी 
बरेचसे िवलु ाचें आहेत. पक्षी आिण पशू याचेंही शषे आहेत. 

 

 
 

आ॰ ३३·४ ितर्खंडक. 
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जुन्यान याचंा िववके. 
 
कालाच्या ओघात मानव अगोदर का वानर अगोदर या दोनही सवर्दा? या नाचा िनकाल 

शषेाच्या पुरा यावरून लावता येतो. देशोदेशी भईु उकरून आतील संप ी काढण्याचे उ ोग चालू आहेत. 
त्यात आपापतः शषे हाती येतात. काही िठकाणी शषेाकरता उकरण्याचा उ ोग केला जातो. त्यावरून 
कळून येते की, ज्याला माणसाचे हाड हणता येईल अशी व तू एक युत हणजे दहा लाख (१ × १०�) 
वषार्ंपेक्षा जुनी सापंडत नाही. तथािप ३५ युत वषार्ंचे जुने वानर शषे सापडतात, २५ युताचें जुने 
किप देष सापडतात, ५० युत वषार्चे जुने लेमूर शषे सापडतात, आिण १० युत वषार्चे जुने लोिरसाचें 
शषे सापडतात, ६० युत वषार्चे जुने तािर्सउसाचे शषे सापडतात. यावरून तािर्सउस अगोदर, त्यानंतर 
लेमूर, त्यानंतर माणूस पथृ्वीच्या पाठीवर वावरू लागला, असे अनुमान करावे लागते. 

 
जीवाचंा उत्पि कर्म. 

 
पथृ्वीवर मानव के हा वावरू लागला? या नाचा आताच जो ऊहापोह केला त्याच्या धरतीवर 

इतर ाण्यासंबधंीही िवचार करता येतो. िव ानानंी तो केलेला असून चालूही ठेवला आहे. या नाचे उ र 
सवार्ंना सारखे समाधानकारक होणे शक्य नाही. अनेक मतापैंकी एक मत असे आहे:–– 

 
(१) माणूस उत्प  झा याला १ युत वष देखील अ ापी पुरी झाली नाहीत. 
 
(२) रवथंी पशू उत्प  झा याला ११ युत वष झालेली आहेत. 
 
(३) कर् याद हणजे मासंाहारी पशू ३६ युत वषार्ंपूवीर् उत्प  झाले. 
 
(४) घो ाचे पूवर्ज ३५ युत वषार्पूवीर्ं उत्प  झाले. त्यानंा एकेका पायात तीन तीन बोटे होती. ५० 

युता पूवीर्च्यानंा तर चार चार बोटे होती. अलीकडे एक युत वष मातर् त्यानंा एकेकच बोट आहे. 
 
(५) डुकर व िहपो हे पशू ५० युत वषार्पूवीर् उत्प  झालेले आहेत. 
 
(६) ह ी ६० युत वषार्पूवीर् उत्प  झाले. ते हा ते िबनस डे होते. ३५ युत वषार्पूवीर् त्यानंा 

लहानशी स ड आली, २५ युत वषार्पूवीर्ं त्यानंा अधीर् स ड आली. अलीकडे १० युत वषार्पूवीर्पासून मातर् 
त्यानंा सबंध स ड आहे. 

 
(७) कीडखाऊ ाणी थम १२० युत वषार्पूवीर् उत्प  झाले. ते िचचुदंरासारखे होते. त्याच 

सुमारास तािर्सउस हा वानरासारखा ाणी उत्प  झाला. 
 
(८) पिहला पक्षी उत्प  झा याला १५० युत वष झालेली आहेत. त्यानंतर ३० युत वषार्ंनी 

पिक्षजाती िवपुल झा या. 
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(९) सुसरी आिण ह ीच्या ह ीएवढाले चारी पायावर उभे राहणारे पण सुसरीसारखे अंडी 
घालणारे ाणी १८० युत वषार्ंपूवीर् िवपुल होते ते त्यानंतर ५०, ६० युत वषार्नंतर नाहीसे झाले. सुसरी 
मातर् रािह या. 

 
(१०) सपर्टे ाणी थम २१० युत वषार्पूवीर् उत्प  झाले ते पाल व सरडे होत. याच्या अगोदर १०, 

२० युत वषार्त कीटक उत्प  झाले. 
 
(११) कत् य ाणी उत्प  झा याला २७० युत वष होऊन गेली आहेत. त्यानंतर ५०, ६० युत 

वषपयत ते िवपुल होते, पण नंतर ते कमी होत गेले. 
 
(१२) ३०० युत वषार्पूवीर् मत् य उत्प  झाले ते अगदी साधे होते. त्यानंतर १००, १०० युत वषार्ंनी 

काि थमत् य आिण अि थमत्सय उत्प  झाले. 
 
(१३) चकर्तंुडाच्या धरतीचे ाणी ३३० युत वषार्ंपूवीर् उत्प  झाले. 
 
(१४) िंवचू उत्प  झा याला ४२० युत वष झालेली आहेत. त्याच सुमारास खेक ासारखे ाणी 

उत्प  झाले. 
 
(१५) शखंिंशप यासारखे ाणी ५१० युत वष पूवीर्पासून समुदर्ात संचार करीत आहेत. त्यापूवीर् 

१००० युत वष केवळ एकपेिशक ाणी समुदर्ात होते. त्यापूवीर्ं पथृ्वीवर जीव न हता. 
 

जीवोत्प ी 
 
पथृ्वी उत्प  झा याला तीन अ ज वष लोटली आहेत. त्यापैकी पिह या दोन अ ज वषार्त जीव 

न हता. नंतरच्या अ ज वषार्तील ५०० युत वषपेयत केवळ एकपेिशक जीव होते. नंतर बहुपेिशक जीव 
उत्प  होऊन पालीसर ापयत मजल मारण्यास ३२० युत वष लागली. या काळास किन जीिवक 
महायुग हणतात. त्यानंतर नकर्, पक्षी, िचचुदंर व तािर्सउस, हे ाणी उत्प  झाले. तोवर आणखी १२० 
युत वष लोटली. यास मध्यमजीिवक महायुग हणतात. यापूवीर् कीटक उत्प  झालेले होते. यात चडं 
सपर्टे झाले व गेले. त्यानंतर ह ी घोडे इ. तनी ाणी उत्प  झाले. आपण त्यापैंकीच आहो. या महायुगास 
विर जीिवक महायुग हणतात. याची अवधी ६० युत वष झाली आहेत. या महायुगाचें लहान लहान भाग 
युगे हणून िस  आहेत. त्यानंा त्या त्या काळातील िवशषे ाण्याचे नाव देता येण्याजोगे आहे. अशा 
ाण्याचं्या नावाचंी मािलका एका प ात बसिवता येते ती अशी:–– 

 
शखं वृ  चकर्तंुड मत् य कत् य प ठ, 

नकर् पिक्ष चुदंरािद तािर्सऊस वानर ॥ 
 
करी वराह अ िंसह गौर आिण मानव, 

ािण हे युगातंरात जन्मले धरेवर ॥ १ ॥ 
 



 

अनुकर्मिणका 

वृ  = िंवचू. प ठ = पाल व शरठ (सरडा). चुदंर = िचचुदंर. 
 
चुदंरतािर्सऊसाचे युग एकच. 
 
 
युग 
कर्माकं 

महायुग-नाम युगनाम युगिचन्ह– ाणी युगारंभापासून 
आतापयत 
युत वष 

विर -जीिवक महायुग
१ व- C Plescene मानव १ 
२ िर- ai Pliocene गौर (गवा) १० 
३ - no Miocene िंसह २५ 
४ जी- Z Oligocene अ ३५ 
५ िव- o Eocene वराह ५० 
६ क- ic Palacocene करी ६० 

मध्यम-जीिवक महायुग
७ मध्य- Meso Cretaceous चुदंर १२० 
८ म- zo Jurassic पक्षी १५० 
९ जीिवक ic Triassic नकर् १८० 
    

किन -जीिवक महायुग
१० क- Pa Permian प ठ २१० 
११ िन- I Carboniferous कत् य २७० 
१२ - ae Devonian मत् य ३०० 
१३ जी- o Silurian चकर्तंुड ३३० 
१४ िव- zo Ordovician वृ ४२० 
१५ क ic Cambrian शखं ५१० 

 
 
 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३३·५ विर -जीिवक युग तीक. 
 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
आ॰ ३३·६ मध्यम-जीिवक युग तीक. 

 

 
 

आ॰ ३३·७ क्षदुर्जीिवक युग तीक. 
 

समाईक वशंज. 
 
तदािद िवलाछं Galaeopithecus volans. शषेावरून पाहता वराह आिण िंसह हे एका वशंावळीत 

येत नाहीत. िंसहाच्या पूवर्जात वराह येत नाही. देवमासा हणून जो हणतात, पण व तुतः जो पशू आहे, 
त्याच्या पूवर्जात वराह येतो. वराह उत्प  होण्याच्या फार पूवीं िचचुदंर हा तनी ाणी उत्प  झाला. याच्या 
वशंाच्या अनेक शाखा झा या. त्यात या एका शाखेत वराह झाला, दुसऱ्या शाखेत हिरण झाला, ितसऱ्या 
शाखेत िंसह झाला, चवथ्या शाखेत वाघुळ हा पशू झाला, आिण पाच या शाखेत वानर झाला. या पाच या 
शाखेतच माणूस झाला. मलाया, सुमातर्ा, बोिर्नओ, या टापूत एक माजंराएवढा ाणी आहे. त्याचे नाव 
िवलाछं. त्याचा मुखवटा िंचचोळा असतो. तो एकाशा ऊद माजंरासारखा हणावा िंकवा उंदीरघुशीसारखा 
हणावा. त्याला उडत्या खारीच्या सारखे पखं आहेत. त्यानंी तो दूरवर ितरकसपणे खाली हवते घसरत 
घसरत उतरतो. हा ाणी हणजे या पाची शाखाचंा समवाय अस यासारखा आहे. िचचुदंरापासून अशा 
िविवध शाखा िनघायला लक्षावधी वष लागावी तशी ती लागली आहेतही, असे शषेावरून िदसून येते. येथे 
सािंगतलेला िवलाछं हा एक पंखवाला लेमूर आहे. ( करण २९ असामान्य पशू पहा.) 

 



 

अनुकर्मिणका 

 
 

आ॰ ३३·८ िवलाछं. 
 

उत्पि कर्माचा िनणर्य. 
 
युगाचें को क देताना ाण्याचें वगर् िंकवा जाती याचंा एक कालकर्म िदला आहे. या कर्माने ते ते वगर् 

िंकवा जाती उत्प  झा या. या को कात अगदी थो ाशाच जातींचा समावशे झाला आहे. रािहले या 
जातीपैकी काहींचा कर्म माहीत आहे आिण काहीचा माहीत नाही. ही मािहती िमळवण्याकरता शषेाचंा 
अ यास अव य आहे. तसे सािहत्य फारच थो ा िठकाणी उपल ध आहे. जे आहे त्यावरून ही मािहती 
िमळतेच असे नाही. पिक्षयुगातले पक्षी अगदी ाथिमक वरूपाचे होते, हे माहीत आहे. तसले पक्षी आता 
नाहीत. आज आहेत ते नंतरच्या तनीयुगात उत्प  झाले एवढे खरे, पण ते कोणत्या कर्माने उत्प  झाले ते 
सागंता येत नाही. तसा कर्म आढळत नाही. सवर् जातींचे पक्षी सरिमसळ आढळतात. ाणी थम भमूीवर 
उत्प  झाले नाहीत, पाण्यात उत्प  झाले. हणून पाणपक्षी, पाणथळ-पक्षी इत्यािद. कर्म आपण तकर् बळाने 
ठरवतो. तोही अथार्  थूलच समजला पािहजे. िचमणी आिण कावळा यातला कोणता पक्षी अगोदर 
झाला? हे ठरवण्याला भू तराचंा पुरावा नाही. अशा गो ी ठरवताना मतभेदास पु कळ अवसर असतो. 

 
भारतीय शषे 

 
गतयुगाचे ान शषेावरून िमळिवलेले असते. भारतात शषे िवपुल सापडतात. िहमालयाच्या 

उ ररागेंस हैमंत रागं हणतात. त्या रागेंत शािलगर्ामनामक शषे सापडतात. ते अथार्त समुदर्ात उत्प  
झाले असले पािहजेत. पूवीर् समुदर्ाच्या खाली असलेली भमुी आता इतकी उंच उचलली गेली असली 
पािहजे, असे यावरून अनुमान िनघते. शािलगर्ामािद शषे अथार्त किन जीिवक महायुगातले होत. नमर्दा 
आिण महानदी याचं्यामधील देशाला ग डवन हणतात. याच देशात कोळशाच्या आिण इतर खिनजाचं्या 
खाणी आहेत. तेथे मध्यमजीिवक शषे सापडतात. िहमालयाच्या दिक्षण रागेंस िशवािलक रागं हणतात. 
या रागेंत हर ारापासून थो ा अंतरावर पु कळ शषे सापडलेले आहेत. ते सवर् विर जीिवक आहेत. 
कलकत्त्याच्या मनिनकेत अशा शषेाचंा मोठा संगर्ह केलेला आहे. इतरतर् शषेच दुिर्मळ, मग त्याचंा 
अ यास कोठून आला आहे? ही ि थती सुधारेल, िठकिठकाणी शषेसंगर्ह होतील ते हा यासंबधी अिधक 
सुलभतेने मािहती िमळेल. गतकालातील ािणसृ ीचे ान िमळवण्याचे तेच एक साधन आहे. 

 
शकलानुमान Reconstruction. 



 

अनुकर्मिणका 

 
ाण्यािवषयी दोन गो ी आता प  झा याच आहेत. त्याचं्यात िविवधता पु कळ आहे आिण तीही 

कालकर्मात बदलत आहे. ािणसृ ीचे िचतर् काढून ठेवणे झाले तर ते वळेोवळेी काढून ठेवाव ेलागेल, आिण 
दरवळेी ते िनराळे िनघेल. बालपणी पािहलेला माणूस तरुणपणी न िदसता वृ पणी िदसला तर तो 
ओळखणे कठीण पडते, िंकबहुना तो ओळखू येत नाही. ओळख पटण्याकरता खाणाखुणा पहा या 
लागतात. ही जर एका मनु याच्या आयु यात या वीस पंचवीस वषार्तली गो , तर जेथे कालाचे अंतर युत 
वषार्ंनी मोजले जाते तेथे खाणाखुणा ं वाचून ओळख कशी पटावी? तरीसु ा पु कळ संगी ओळख 
पटावयास वळे लागत नाही. िशवािलक कालातले शषे पािहले तर गाई, हशी, वाघ, िंसह, करकोचे, 
बदके, याचें सागंाडे ओळखण्यास अडचण पडत नाही. ह ीचे सागंाडेही ओळखतात. बहुधा सबंध सागंाडे 
सापडत नाहीत. काही भाग सापडतात. कवटी हनुवटी असे भाग सापडले हणजे ते कोणत्या ाण्याचे 
असावते यािवषयी अंदाज करणे िवशषे अवघड नसते. पण कधी कधी नुसते दातच सापडतात िंकवा नुसती 
बोटेच सापडतात. मग ती कोणत्या ाण्याची असावी ते ठरवणे कठीण असते. िवशषेतः असा ाणी आज 
नाहीसाच झालेला असतो ते हा ते िवशषे कठीण असते. शकलावरून सकलाची क पना करणे या गो ीस 
शकलानुमान हटले आहे. 

 
शकलावरून अनुमान करून िदलेली िचतेर् गंर्थातंरी आढळतात. त्यापैंकी प याचे एक आिण वाघ 

िंकवा िंसह अशा एका िंह ाचे एक, अशी दोन येथे िदली आहेत. त्यापैंकी प याचे िचतर् ज्या शकलावरून 
तयार केले त्या शकलाचेंही िचतर् िदले आहे. असला पक्षी आज िदसून येत नाही. दुसरा ाणी दाखिवला 
आहे तो िंह  पशू आहे यात शकंा नाही. त्याला त्याच्या मो ा दातावरून शूलदंत असे नाव िदले आहे. 
त्याच्या शषेाचें िचतर् िदले नाही. पण ते शषे थोडे सापडले आहेत त्यात त्याचीच हनुवटी आिण दात 
आहेत. बाकी हातापायाचंी व कशरेूची हाडे नाहीत. त्याला आयाळ होते की नाही, त्याच्या शपेटीला ग डा 
होता की नाही, अस या गो ी त्यावरून ठरू शकत नाहीत. पूवीर् तीन िवलु  सपर्टाचंी िचतेर् िदली आहेत, 
ती अशीच शकलानुमान प तीने काढलेली आहेत. यापुढे िवलु  ह ींची िचतेर् िदली आहेत, तीही याच 
प तीने तयार केलेली आहेत. 
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आ॰ ३३·९ पिक्ष शषे. 

 

 
 

आ॰ ३३·१० त्यावरून शकलानुमान. आ  पक्षी. 
 

 
 

आ॰ ३३·११ शूलदंत. 
 

िचतर्परंपरा. 
 
शकलानुमान ही एक िव ा आहे. ज्याचे सकल माहीत आहे अशाच्या शकलावरून सकलाचे 

अनुमान करण्यास जी रीत उपयोगी पडते तीच रीत ज्याचें सकल माहीत नाही त्यास लावनू अनुमाने 
काढतात. अशी अनुमाने जमेस धरून ािणसृ ीचे वळेोवळेी असलेले जे रूप समजून येते ते येथे सािंगतले 
आहे. बाळपणी आिण वृ पणी माणसाची रूपे िभ  असतात पण मध्यंतरी त्याचंी जी रूपे होऊन गेली ती 
ओळीने पािहली हणजे एकाच माणसात जे बदल होत गेले ते कळून येतात. मध्यंतरीची िचतेर् मातर् 
उमटवनू ठेवलेली असली पािहजेत. ािणसृ ीसंबंधी अशी िचतेर् शषेावरून समजून येऊ शकतात. या 
िचतर्ाचं्या अ यासावरून ाण्यामध्ये उत्कर्ातंी होत आलेली आहे असे सागंतात. उ कर्ातंी हणजे सुधारणा; 
अिधकािधक चागंले जीवन चालवण्याची योग्यता येणे. चागंले काय वाईट काय यािवषयी मतभेद होऊ 
शकेल पण बदल होत आहे यािवषयी मतभेदास जागा नाही. जे बदल होतात ते एका कर्माने पािहले हणजे 
एकाचे पूवर्रूप दुसरे, त्याचे पूवर्रूप ितसरे, हे समजून येते. ह ीचे उदाहरण घ्या. स ड असणे हे ह ीचे 
लक्षण आहे. पण िबनस ड ाणी हे त्याचे पूवर्रूप हणून एकदम कोणास पटणार नाही. तथािप आखूडशी 



 

अनुकर्मिणका 

स ड, लाबं स ड, आणखी लाबं सोड, असलेली मध्यम रूपे पािह यानंतर तीच गो  पटू लागते. अशीच 
गो  घो ाच्या पायासंबंधीही आहे. 

 

 
 

आ॰ ३३·१२ ह ीची उत्कर्ातंी. 
१, ६०; २, ३५; ३, २०; ४, १०; ५, १ युत (दशलक्ष) वषार्पूवीर्. 
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आ॰ ३३·१३ घो ाची उत्कर्ातंी 
१. ५; २, ३५; ३, २५; ४, १०; ५१ युत वषार्पूवीर्. 

 
अनुयोजना Adaptation. 

 
ह ीला स ड येणे हे गतीचे लक्षण कसे? असा न उत्प  होतो. त्याचे उ र असे. िबनस डेचा 

ह ी कंदमुळे उकरून खात असे ती खा े कमी झाली आिण झाडपाला त्याहून िवपुल झाला ते हा तो 
िमळिवण्याकरता सोयीची स ड आली. घो ाच्या बाबतीत असे हणता येते की, घोडा शाकाहारी 
त्याच्याजवळ संरक्षणाचे साधन नाही, तो केवळ पलायनावर अवलंबनू, ते हा पलायनाच्या सोयीची 
सुधारणा त्याच्या पायात झाली. ह ीचे चडं शरीर आिण दात हे त्याच्या संरक्षणास उपयोगी आहेत. 
गाई हशींना िंशगे आहेत ती थोडीबहुत बचावाच्या उपयोगी पडतात. हिरणातही नरानंा िंशगे असतात. 
त्याचंा उपयोग संरक्षणास होतो. हिरणे, गाई हशी, घोडे, ह ी, सवर्च झाडपाला व गवत खाणारे; तरी 
त्याचंी शरीरघटना वगेवगेळी झालेली आहे. ते हा एका गो ीच्या िस ीकरता वगेवगेळे उपाय असू 
शकतात, एवढे यावरून िस  होते. िशवाय काही भेद संचारभमूीच्या भेदावरून िवशषे सोयीचा हणून 
झाला असला पािहजे, असेही ध्यानात येते. कोर ा भमूीवर संचार करण्याला एक टाप सोयीची, 
िचखलात चालण्याला रंुद दुभगं पाऊल सोयीचे, आिण आटोपशीर दुभगं पाऊल ड गरावर वावरण्याला 
सोयीचे, असा िववके झालेला आहे. ाण्याच्या शरीराच्या घाटावरून अवातंर गो ीचेही अनुमान कसे होऊ 
शकते, याची ही उदाहरणे आहेत. पिरि थतीला अनुरूप योजना तीच अनुयोजना होय. 

 
ितर्िवकर्म. 

 
वळेोवळेी कट झालेले ािणसृ ीचे दृ य संकिलत दृ ीने पािहले असता िदसून येते की ाण्यातील 

िविवधता उ रो र वाढत गेली असून त्याचं्या शरीराचंी रचना अिधकािधक िक्ल  परंतु भावी होत गेलेली 
आहे. किन जीिवक काळ ३३० युत वषार्ंचा पण त्यात शखंिशप यापेक्षा भावी ाणी िनमार्ण झाले नाहीत. 
मध्यमजीिवक काळ त्याहून लहान १२० युत वषार्ंचा पण त्यात मत् य िनमार्ण झाले इतकेच न हे तर पक्षी 
िनमार्ण झाले. या काळातील प याचे शषे सापडले आहेत ते अगदी प  आहेत. ते िव कळीत खरे पण 
समगर् आहेत. त्याच्या पिक्षरूपािवषयी शकंा नाही. पण दुसरी गो  अशी की, त्याला दात आहेत आिण 
हाताची बोटे नखासु ा आहेत. एकूण हा ाणी सपर्टा आिण पक्षी या दोनही वगार्त बसण्याजोगा आहे. 
चकर्तंुड हणून जो ाणी आहे तसले शषे ाणीही आहेत. ते धड कीट नाहीत िंकवा मत् य नाहीत, िंकवा 
दोनही हटले तर दोनही आहेत. मध्यमजीिवक महायुगात ाण्यानंी पाण्यातून िनघून भमूीवर आपली व ती 
चागंली थािपत करून हवते संचार करण्याला सुरुवात के याचे आढळते. त्याच्या नंतरच्या महायुगाची 
अवधी ६० युत वष झालेली आहेत, पण तेव ातच पशुप यानंी भिूमवाय ूही जोडी तर ह तगत केलीच 
आहे पण मानवाने अन्य गर्हावर उ ाण करण्याची तयारी चालिवली आहे. हा सवर् िवकर्म इतर अवयवापेंक्षा 
मदूचा आहे, यात शकंा नाही. 

 
न या जाती गोतेर् इत्यािद 

 
पथृ्वीवरील ाण्यामध्ये आज िवपुल िविवधता आहे. इतकी पूवर्काळी न हती. िंकबहुना एक काळ 

असा होता की, ते हा मुळी कोणताच जीव न हता. असे जर आहे तर वळेोवळेी न या न या जातींचे जीव 
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उत्प  होत गेले ते वतंतर्पणे, का पूवीर्च्या पासून नवा असे. हा खरा िबकट न आहे. या नाचे उ र 
असे आहे की, नवी जात पूवीर्च्या जातीपासूनच उत्प  झालेली आहे, वतंतर्पणे न हे. कारण असे आहे की 
वतंतर् उत्प ी अशी कधीच िदसून आलेली नाही. उलटपक्षी िपतरापासून संतती थोडीशी िभ  असावयाची 
असा िनयमच आढळतो. िपतराचें पु कळ गुण संततीत आढळतात याब ल वाद नाही. पण सवर् वी 
िपतरासंारखी संतती असते असेही नाही. संततीत कोणता गुण िकती माणात िपतरापेंक्षा िभ  िनघेल 
िंकवा मुळीच एकादा नवीन िनघेल, हे सागंणे कठीण आहे. तथापी पाळीव पशुप यासंंबंधी आले या 
अनुभवावरून आता याही गो ी बहुशः िबनचूकपणे सागंता येतात. पाळीव पशुप यात अशा िकतीतरी िभ  
जाती, िंकवा पोटजाती हणा, आज िनमार्ण झाले या आहेत! गे या शदेीडश ेवषार्तला हा अनुभव आहे. 
को वधी वषार्चा दीघर् कालावधी ल यात घेत यास िभ  जातीच काय पण िभ  गोतेर् व कुले आिण 
पिरवगर्ही िनमार्ण होणे अशक्य आहे, असे हणता येत नाही. 

 
जीवनकलह 

 
आपले जीवन चालवण्याकरता त्येकाला काहीना काही उपभोगाच्या व तू पािहजे असतात. त्या 

सहजा आपोआप िमळत नाहीत, िमळवा या लागतात. ते िमळवण्याचे सामथ्यर् सवार्त सारखे असते असे 
नाही, आिण त्या सवार्स सारख्या िमळण्यासारख्या असतात असेही नाही. यामुळे पधार् आिण कलहही 
उत्प  होतात. त्यातून पार पडण्याचे सामथ्यर् ज्याला असते. त्याचीच संतती वाढीला लागते, इतराचंी 
घटते. पथृ्वीच्या पाठीवर िनरिनरा या थळी िनरिनराळी पिरि थती अस यामुळे िनरिनरा या गुणानंा 
उ ेजन िमळून त्या त्या गुणाचं्या जाती तेथे तेथे वाढीस लागतात. भावडंापासून सु ा अशा कारणानी िभ  
िभ  जाती िनमार्ण होणे अगदी शक्य आहे. िपतरामध्ये नसलेला नवीन गुण एकदम एका ा िपढीत उत्प  
होतो आिण त्यापुढील िपढीत चालू राहतो, असे ह ीही पाहण्यात आलेले आहे. याला िवभेदन हणतात. 
िवभेदनाने नवा गुण उत्प  झा यास आिण त्याला पिरि थती अनुकूल अस यास नवी जात िनमार्ण होते, 
उलट ितकूल अस यास जात न  होते. दोनही गो ी पाहण्यात आले या आहेत. कोणत्याही पाळीव 
पशुप यात वन्य पशुप यापेक्षा जो िनराळेपणा आलेला असतो तो अशाच कारणानंी आलेला असतो. 
वन्यामध्येही जातीभेद िनमार्ण होण्याला तीच कारणे लागू असली पािहजेत. 

 
िवभेदन Mutation. 
 

अ पकाळात शरीरिवकास. 
 
ाण्याच्या शरीरघटनेत आिण वतर्णुकीत मोठे फरक पडण्याला मोठा कालावधी लागावा यात 

नवल नाही. तथापी ािणसृ ीत मोठे फरक अ प काळात घडत नाहीत असे नाही. एक तर ते िवभेदनाने 
घडतात. त्यािशवाय ते नेमानेही घडतात. बेडूक िंकवा पतंग ही उदाहरणे घ्या. काही थोडे िदवसपयत 
बेडकाचे िपलव थेट मत् यासारखे असते. तसेच ते वावरतेही. अगदी थो ा िदवसात त्याला बेडूक–रूप 
येते. मत् याचा कत् य होण्याला फार काळ लागत नाही. अळीचा पतंग होणे हे असेच आहे. अळी आिण 
पतंग याचंी जीवनाची रीत िभ  असते तरी दोघेही आपापले जीवन वतंतर्पणे जगू शकतात. 

 
मत् याच्या अं ातून मत् य कसा िनमार्ण होतो ते पािहले तर असे िदसून येते की, आरंभी त्यातील 

ाणी अंभ पदा माणे एकपेिशक असतो. नंतर तो एखा ा पजंा माणे पेिशकासंघ होतो, पण त्यात 
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गातर्भेद नसतो. नंतर तो उत्प  होतो. होता होता त्याला मत् यरूप येते. अगोदरच्या अव थात तो 
वतंतर्पणे वावरत नाही हे मातर् खरे. आता मानवी गभर् पािहला तरी तो असाच आरंभी एकपेशीक असतो. 
मग मत् यासारखा होतो, त्याला िग  येतात. मग तो कत् यासारखा होतो; त्याला फु पुसे येतात. मग तो 
वानरासारखा होतो; त्याला शपूेट येते. अखेरीस ती िजरते आिण तो माणूस होतो. गभार्त येणारी ही 
मानवतेर रूपे पूवर्जन्मीच्या सवयीनेच येतात आिण जातात असे का मानू नये? 

 
गुणसंकर्मण. 

 
एका िपढीतून दुसऱ्या िपढीत गुणसंकर्मण कसे होते, यािवषयी गे या शभंर वषार्त पु कळ योग 

झालेले असून त्यासंबधंी काही िनयमही उघडकीस आलेले आहेत. िपतरापासून संतती िभ  होण्याचा 
संभव कसा असतो हे त्यावरून समजून येते. पाळीव सशात पाढंरा आिण काळा असे दोन रंग आढळतात. 
पाढंऱ्याचंा एक कळप व का याचंा एक कळप ठेवनू त्याच्या दहा पाच िप ा त्याच त्याच रंगाच्या िनघा या 
तर एक कळप शु  पाढंरा आिण दुसरा शु  काळा आहे असे हणतात. शु  काळी सशी आिण शु  पाढंरा 
ससा असा संयोग झाला तर त्याचंी सवर् संतित काळी िनपजते (िपढी २). यावरून काळेपणा हा भावी 
असून पाढंऱ्यावर मात करणारा आहे असे उघड होते. आता या का यानंा जोडीदार शु  पाढंरे ाव,े 
हणजे त्याचं्या संततीत (िपढी ३) िन मे शु  पाढंरे आिण बाकीचे काळे िनपजतात, असे आढळते. आता या 
का याचंी संतती पुनः पाढंऱ्या बरोबर करून पहावी हणजे पुनः िन मी संतती (िपढी ४) शु  पाढंरी िनघते. 
तीच का याबरोबर केली तर शु  काळी िनघते. बाकीची िदखाऊ काळी असते. 

 
शु  काळा आिण िदखाऊ काळा यातील भेद येथे ल यात घेतला पािहजे का याशीच सोयरीक 

होऊन संतती काळीच िनपजली तर तो शु  काळा आिण का याशी सोयरीक होऊनही संतती पाढंरी 
िनघाली तर तो अशु  िंकवा िदखाऊ काळा हणावयाचा. अथार्  ज्याच्याशी सोयरीक करावयाची तो 
ाणीही शु च असावयास पािहजे. पु कळ ाणी ठेवनू त्याचं्या पाच सात िप ा पािह याने अशी शु  पैदास 
होऊ शकते. 

 
आनुविंशकता 

 
माणसामध्ये डो याच्या कनीिनकेचा रंग वगेवगेळा अस याचे आढळून येते. काही जणात काळा, 

काहीत िंपगा, तर काहीत धारा रंग असतो. का या िंकवा िंपग्या डो यात रंगीत दाणे असतात, का यात 
भरपूर असतात, िंपग्यात कमी असतात, पण घाऱ्यात मुळीच नसतात. घारे डोळे अवणर् आिण काळे िंकवा 
िंपगे डोळे सवणर् असतात. शु सवणर्नेतर् आिण शु  अवणर्नेतर् यानंा जी संतती होते ितच्यात सवार्चे डोळे 
सवणर् उमटतात, पण ती सवणर्ता शु –अशु  असते. दोन अशु  सवणार्ंना जी संतती होते ितच्यात 
चतुथार्ंश शु  सवणर्, चतुथार्ंश शु  अवणर्, आिण ि तीयाशं अशु सवणर् िनपजतात. त्याचें अशु त्व अथार्त 
त्याचं्या संततीमध्येच कळून येते. एरवी ते सवणर्च समजले जातात. हे उदाहरण का या पाढंऱ्या सशाचं्या 
सारखेच आहे. त्येक माणसाच्या डो यात या कनीिनकेचा रंग जर पाहून घेतला आिण त्याच्या 
नात्यात या माणसाचा वशंवृक्ष रेखाटला तर ही आनुविंशकता प पणे कळून येते. 

 
असामान्य संतती. 
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आनुविंशकतेच्या िनयमावरून जाितगुणातली िविवधता समजून येते. परंतु न या जाती कशा उत्प  
होतात ते मातर् समजून येत नाही. ते समजून येण्यास िपतरात िंकबहुना दूरच्या पूवर्जातसु ा नसलेले नवे 
गुण एका ा िपढीत एकदम उ वतात, असे मानाव ेलागते. अन्यथा उत्कर्ातंीचा उलगडा होत नाही. हा 
उलगडा होण्यास दोन गो ी गृहीत धरा या लागतात. (१) पिरि थतीमुळे हणजेच बा  सं काराने आिण 
अंतः ेरणेने अगदी नवा गुण अपत्यात उत्प  होतो. (२) असे कोणतेही कारण नसतानाही नवा गुण, फार 
िच  संगी का होईना, उत्प  होतो. या दोनही गो ी अनुभवाचे िस  आहेत. अनुयोजना हणून जी 

सािंगतली ती पिह या गो ीची साक्ष देते. दुसऱ्या गो ीची उदाहरणे के हा के हा चमत्कारासारखी घडतात 
हेही पाहण्यात आहे. चागं या अ यंग कुलात स यगं मुले िनपजतात िंकवा सामान्य कुलात िवशषे अलौिकक 
गुणवान य ी िनपजतात. अथार्  अशा य ींची संतती तशीच गुणवान िनघाली तर ितचा पिरणाम 
जीवाच्या उत्कर्ातंीवर होईल हे उघडच आहे. अशी उदाहरणे पशुप यात घडली आहेत. 

 
उत्कर्ािंतिस ातंाची सूतेर्. 

 
(१) िपतराचें पु कळसे गुण संततीत उतरतात. 

 
(२) तथापी त्येक अपत्य आप या िपतरापेंक्षा काहीना काही गुणानंी िभ  असते. 

 
(३) अपत्यसंख्या इतकी मोठी असते की सवर् अपत्ये जगणे केवळ अशक्य असते. त्यामंध्ये 

अ ाकरता आिण इतर सुखाकरताही पधार् उत्प  होते. ही पधार् एका जातीच्या य ीमध्ये तशीच अनेक 
जातीमध्ये तशीच कुला–कुलामध्येही होते. 

 
(४) या पधमध्ये पिरि थती ज्याला जा त अनुकूल असते तो दुसऱ्याला हटवतो. 

पिरि थितभेदामुळे िटकणारी संतती िभ गुणी असते. 
 

(५) अपत्यामध्ये काही गुण आकि मकपणे, िपतरात नसलेले नवे उत्प  होतात. ते सवर् अपत्यात 
सारखे नसतात, िभ  असतात. 

 
(६) नैसिर्गक िनवडीने काही गुणाचंी संतती िटकते, इतराचंी हाटते. ाण्याची एक िपढी 

पु तकाच्या एका आवृ ीसारखी असते. नवी आवृ ी िनघताना सुधारणा होण्यास सवड असते. 
 
(७) पथृ्वीवर िभ  िभ  जागी िभ  पिरि थती अस यामुळे, िभ  िभ  गुणानंा उ ेजन िमळते. 

त्यामुळे भावडंापासूनही िभ  जाती उत्प  झा या असणे संभवणीय आहे. 
 
ाण्याचं्या उत्पि कर्मासंबंधी आतापयत जे जे पाहण्यात आले आहे त्यावरून असे मानावयास 

भरपूर जागा आहे की, होत आली आहे तशीच सुधारणारूप उत्कर्ातंी पुढेही होत राहील. 
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वगर्वार सूची 
 

ािणसृ ी या पु तकातील ािणनामे 
 

पक्षी 
 

Adjutant stork क्षतर्बलाक Blue jay चास
Ashy wren warbler राखी िवज पक Blue rock pigeon पारवा
Auk आऊख  Blue rock thrush िनळा शलैक तूर  
Avocet उचाट Bower bird मंडप पक्षी
Babbler बरैागी, सातभाई, ज पक Brahminy duck चकर्वाक
Barhead goose प कादंब Brahminy kite सागरी घार
Barn or screech owl उलूक  Brahminy myna पोपई मनैा  
Bea eater पिंतर्गा Bronze winged jacana पाणकपोत  
Bearded velture जटायू Brown fish owl घूक
Black-bellied finch lark िंफच चडंोल Brown headed gull कुरव
Black drongs कोतवाल Bulbul बुलबुल
Black-headed bunting कृ णशीषर् बिंंटग Butcher bird सौिनक. खािटक  
Black-headed gull कुरवक  Canary कॅनरी
Black-headed oriole कृ णिशर पीलक. Cattle egret गवाचं बक
Black ibis काळा अवाक. Chestnut bittern लाल बगळा  
Black partridge िकतूर Chestnut-headed bee-eater 

लालिसर राघू.  
Black-winged stilt शकेाट  Cockatoo कोकाटू
Blossom-headed parakeet नीलकंठ पोपट Collard bushchet ितरंगी ग पीदास  
Combduck नंदीमुख. नु ा  Condor कॉंडोर
Common babbler छोटा सातभाई  Coot कारंडव
Common bustard quail दुलार्व  Coppersmith ताबंट
Common grey hornbill धनिचडी  Cormorant करढोक
Common green bee-eater छोटा राघू Cotton teal काणूक
Common green pigeon हिरयल. Coucal कूिपक. कंुभार कावळा  
Common hawk cuckoo पावशा  Courser धािवक
Common Indian nightjar रािंतर्चर  Crag martin पकंोळी
Common Indian rose fine गुलाबी िंफच. Crested lark िशखावतं चडंोल  
Common iora सुभग  Crested serpent eagle गरुड  
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Common kingfisher खं ा 
Common myan साळंुकी  

Crimson-breasted barbet ताबंट  

Common pariah kite नागरी घार Crowpheasant = Coucal. 
Common peafowl मोर Cuckoo ककू
Common sandpiper तुतवार  Curlew कूरल
Common swallow काडीवाली पाकोळी Dabchick लाडें बदक
Common teal चकर्ागं  Darter पाणला
Common turkey तुकीर् क बडा  Demoisele crane क च.
Common weaver सुगरण  Domestic crow कावळा
Fishing eagle वैनतेय  Domestic sparrow िचमणी  
Flamingo रोिहत. रोही  Dove होला
Flower-pecker फुलटोचा  Duck बदक
Fowl क बडा  Egret बक
Golden-backed wood-pecker सोनपाठी
सुतार  

Emu एमू

Golden oriole पीतिशर हळदा  Falcon ससाणा
Goose कादंब  Fan-tailed fly catcher नाचरा मक्षाद  
Grackle काळी मनैा. सािरका. Fantailed warbler परसपूछ िवजक प. 
Grass parockey गवती पोपट  Finch िंफच
Great horned owl बुभकू
Great Indian bustard हूकना. 

Indian moorhen काळी पाणकोबडंी. 

Grebe = Dabchick. लाडें बदक  Indian robinचीरक
Grey jungle fowl करडा जंगली क बडा. याम
कादंब  

Indian whiskered tern ता मुख सुरय 
Jacana पाणकपोत. 

Grey lag goose  Java sparrow जावा िचमण्या  
Grey partridge िततूर, िति र 
 

Jungle babbler बडा सातभाई 
Jungle bushquail िंपग लाव  

Grey quail अरुण लाव.
Grey tit करडा िटट  

Jungle crow जंगली कावळा  

Grey wagtail करडा परीट  King crow कोतवाल
Hawk ससाणा  King vulture शदरी गृधर्.
Heron बक  Kiwi िकिव.
Hill myna काळी मनैा  Koel कोिकल
Hoopoe हू पू  Laggar falcon लगार
House crow कावळा  Lapwing िटटवी
House swift पगुंला  Large green bee eater वडेा राघू  
Lyrebird वीणापक्षी  Large grey babbler बरैागी
Mac pie robin दयाळ  Large Indian parakeet मोठा कंठीवाला पोपट
Malabar Whistling thrush मलबारी क तूर Large pied wagtail शबल परीट  
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Mahratta wood-pecker मराठा सुतार  Lesser Florican िचनी मोर
Munia मुनीय 
Mute swan राजहंस. 

Little egret उदाचं

Night heron ाकर्   Little ringed plover छोटी िटटवी 
Nightingale रािंतर्गा  Lorikeet लाडंा पोपट ४५३. 
Nukta = combduck. Pied bush chat दुरंगी ग पीदास  
Open builled stork उघडत ड बलाक  Pied crested cuckoo चातक  
Oriole हळदा  Pied king fisher कव ा धीवर  
Osprey कैकर  Pigeon कपोत
Ostrich शहामृग  Pipit िपिपट-पीतचटक
Owl घुबड  Pond heron वचंक बक
Paddy bird वचंक बक  Puffin पिफन ५५६.
Painted partridge िचतूर  Purple moorhen िनळी पाणक बडी 

Purple-rumped susbird िंवक  
Painted snipe िहरवा पाणलावा  Purple sunbird कलिंवक
Pale-harrier हािरण  Quail लाव
Palm swift पाकोडी  Rain quail कृ णवक्ष लाव
Paradise bird नंदनपक्षी
Paradise fiy catcher शडीवाला मक्षाद  

Red-headed bunting िंपगशीषर् बिंंटग  

Parakeet शुक  Red-headed merlin तुरुमती. 
Partridge िततर  Red jungle fowl ताबंडा रानक बडा  
Pelican पेशीगल 
Penguin पगिवन  

Red munia लाल मुनीय

Pheasant-tailed jacana पाणमोर  Red turtle dove जूवाला होला  
Reef heron वलेाबक  Red-vented bulbul कंुचीवाला बुलबुल  
Ring dove कंकणवाला होला.  Red-wattled lapwing र मुख िटटवी  
Ring-tailed Fishing eagle वैनतेय Red-whiskered bulbul नारद बुलबुल  
River tern पीतमुख नदीसुरय  Spotted sandpiper दीघर्लाव. 
Roller चास. Starling टािलग
Roseringed parakeet सामान्य कंठीवाला पोपट Stone curlew िपकिंवक. 
Rosy pastor भोरडा. Striated weaver प ेरी सुगरण  
Ruby Sheldrake चकर्वाक. Stork बलाक
Rufous-backed shrike खािटक  Sunbird फुलचूष. िंशिजर
Sand grouse पाकोर  Swan हंस.
Saras crane सारस  Tailorbird िंशपी. सीवक
Scarlet minivet अंगारक.  Tawny eagle सुपणर्
Scavenger vulture सफेत गीध  Tern सुरय
Secretary bird लेखणीवाला. Thrush क तूर.
Shama शामा. Tickell’s blue flycatcher िनळा मक्षाद  
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Shikra िशकर्ा.  Tit िटट.
Small Indian skylark छोटा चडंोल. Toucanटौकन.
Small minivet छोटा अंगारक. Treepie टकाचोर.
Snake bird पाणला. Trogan टर्ोगन.
Spoon bill दवीर्मुख. Verditer flycatcher अ मानी मक्षाद. 
Spotted dove िठपकेवाला होला. Wagtail परीट.
Spotted munia शबल मुनीय. Warbler िवज पक.
Spotted owlet िंपगल. Whistling teal मराल.
White-breasted king fisher बं ा धीवर. Whistling swan कलहंस.
White-breasted water-hen पाढंरा छात
पाणक बडी. 

Whistling thrush मलबारी क तूर. 

White-cheeked bulbul ेतकपोल बुलबुल. White-backed munia तोदर मुनीय. 
White eyeच मेवाला. White-backed vulture पाढंरपाठ गीध. 
Whiteeyed pochard िंपगलबदक. White throated munia ेतकंठोदर मुनीय. 
White ibis पाढंरा अवाक. Wiretailed swallow तारवाली पाकोळी. 
White-necked stork काळा बलाक. White wagtail ेतमुख परीट. 

Yellow-cheeked tit शडीवाला िटट. 
White stork ेतबलाक. Yellow headed wagtail िपवळस परीट. 

 Yellow-throated sparrow पीतकंठ िचमणी. 
 Yellow-wattled lapwing पीतमुखी िटटवी. 

मानवतेर तनी. पशू. 
 Bamboo rat मोठी बाबंू घूस ,. 

Alpaka अ पाका. Banting बिंंटग.
American tapir अमेिरकन तापीर. Barking deer करकरे सारंग.  
Antelope कुरंग. Bat वाघूळ.
Arabian camel अरबी उंट. Bay bamboo rat छोटी बाबंू घूस. 
Armadillo वमर्वतं. Beach marten माटन.
Ass गाढव. Bear अ वल.
Assamese macaque आसामी माकड. Beaver बी हर.
Atlantic walrus अटलािंटक वालरस. Bengal tiger प या वाघ.
Auroch औरोख. Bharal भराल.
Aye aye नवलपशू. Bison क तूरी चमर.
Baboon बबनू. Blackbear काळे अ वल.
Bactrian camel पौवार्त्य उंट. Blue bull नीलगाय.
Bonnet macaque दिक्षणी माकड. Blue sheep भराल.
Brow-antlered deer सारंगराज. Blue whale नील ितमी.
Brown bear िंपगल अ वल.  Common langur हनुमान लंगूर. 
Brown mungoose िंपगल मंुगसू. Common mungoose सामान्य मंुगसू. 
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Brown rat िंपगल (बदंरी) घूस. Common otter पाणकुतर्ा.
Bush rat झुडपी घूस. Crabeating mungoose पाणथळी मंुगसू. 
Capped langur टोपीवाला लंगूर. Deer सारंग.
Caracal कराकल.  Dingo िंडगो.
Carnivorous bat मासंाहारी वाघूळ. Dormouse झोपाळू उंदीर.
Catbear अ वली माजंर. Duckbill बदकचोच.
Chacma baboon चक्मा बबनू. Elephant ह ी.
Chamois शामाय. Elk ए क.
Cheetah िच ा. Ermine एरमाईन.
Chevrotain िपसुरी हरण. Field mouse शतेउंदीर.
Chimpanzee िंचपाझंी. Fishing cat धीवर माजंर.
Chinchilla िंचिच ा. Five-striped palm squirrel भारतीय चारप ी खार.
Chyromis नवलपशू. Flying lemur पखंवाले लेमूर. 
Civet ऊदमाजंर. Four-horned antelope चौिंशग. 
Clouded leopard ढगळा वाघ. Fox को हा.
Common fox को हा. Fruit bat फलाहारी वाघूळ.
Common hare ससा. Gaur गवा.
Common houserat गावठी घूस. Gerbile ग डा उंदीर.
Goral गोरल. Giant panda मोठा पडंा.
Gorilla गोिरला. Giraffe िजराफ.
Grey musk shrew िचचुदंर. Goat बकरा ,.
Great anteater मोठामंुगीखाऊ. Goatantelope अजाकुरंग.
Great grey cangaroo मोठा कंगारू. Goats and Sheep शे याम ा.  
Hare शश. Golden cat सोनमाजंर.
Hedgehog कुपणडुकर. Insecteating bat कीटाहारी वाघुळ. 
Himalayan marmot िहमालयीन माम त. Jacal खोकड.

H. mousehare िह. शशुदंर. 
H. tahr िह ताहर. Jagwar जग्वॉर.
H. yellowthroated marten िचतर्ोल. Jungle cat जंगली माजंर.
Hippopotamus िहपो. पाणघोडा. Kangaroo कंगारू.
Hoary bamboo rat मोठी बाबंू घूस. Kashmir flying squirrel काि मरी पखंवाली खार.
Hogdeer पारा-पारंग. Killer whale िंह ितिम.
Honey badger रातेल, बोलिंरच. Large brown flying squirrel मोठी िंपगी पखंवाली खार.
Hoolock gibbon उलूप. Large Indian civet मोठे ऊद. 

Leopard िबब ा वाघ. 
House mouse गावठी उंदीर.  Leopard cat वाघटी.
Hyena तरस. Lion िंसह.
Ibex काईल. Liontailed monkey मकर् टिंसह. 
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Indian antelope एण. 
Indian gazelle िंचकार. Lama लामा.
Indian pangolin भारतीय पागंोलीन. Longtailed marmot आिशयन माम त. 
Indian tree shrew खारिचचुदंर. Longtailed tree mouse झाड उंदीर. 
Markhor माख र. Lynx िंलक्ष.
Marmoset माम सेट. Malay tapir मलायी तपीर.
Marsh rabit. Malay tree shrew तरुिचचुंदर. 
Merino sheep मेिरनो. Mamoth मतंगज.
Mink िंमक. Mandril मािंदर्ल.
Mole rat िढगारी घूस. Marbled cat शबलमाजंर.
Moose मूस. 
Mouse उंदीर. 

Marcopolo’s sheep माक मेष. 

Mouse deer िपसुरी हरण. Proboscis monkey स ा माकड. 
Mule खेचर. Pronghorn antelope शाखािंशग. 
Mungoose मंुगसू. Puma यमूा.
Musk deer क तूरी मृग. Rabit शशक.
Musk ox क तूरी चमर. Racoon राकून.
Nayan नयान. Rat घूस. उंदीर. ,.
Nilgiri langur िनलिगरी लंगूर. Ratel रातेल.
Nilgiri tahr िनलिगरी ताहर. Red deer हंगूल. ताबंडे सारंग. 
Nine-banded armadillo नवप  वमर्वतं. Red fox जंबकू
Okapi ओकापी. Red squirrel ताबंडी खार.
Orangotang ओरागंो ागं. Rein deer हैम सारंग.
Ounce शबळा वाघ. 
Pacific walrus पािसिफक ( शातं) वालरस. 

Rhesus macaque उ री माकड. 

Pale hedge-hog कुपणडुकर 
. 

Rhinoceros गडा.

Palm civet मध्यम ऊद. Ringtailed lemur कंकणपूछ लेमूर. 
Panther िबबटा वाघ. River dolphin नदी-ितमी.
Platypus बदकचोच. Rocky-mountain goat डोगंरी अजा. 
Polar bear धुर्वीय अ वल. Sambar साबंर.
Porcupine शलींदर साळू. Scaly anteater खवली मंुगीखाऊ. 
Skunk कंक. Sea bear सील रीस.
Slender loris लुकडे लोिरस. Sea buffalow सागर मिहष.
Sloth bear िझपरे अ वल. Sea cow सागरगाय.
Slow loris ल  लोिरस. Seal सील.
Small Indian civet छोटे ऊद. Serow सेरो (सुख).
Small Indian mungoose लहान मंुगसू. Shapu उरण.
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Smooth Indian otter पाणमाजंर. Sheep भराल ,.

Snowleopard शबळा वाघ. Shorttailed mole मौ .
Softfurred fieldrat मेताद. Threetoed sloth ितनखी सुमंद. 
Spermwhale मेण्या ितमी. Toddy cat मध्यम ऊद.
Spider monkey कोळी वानर. Tsaine साईन.
Spotted deer िचतळ. Twotoed sloth दुनखी सुमंद. 
Squirrel खार.  Urial उरण. एडका.
Stone marten माटन. Vampire bat र ाहारी वाघुळ. 
Stripe-necked mungoose प ेवाले मंुगसू. Virginian opossum हजीर्िनयन उपमूष. 
Swamp deer बारिंशग. Walrus वालरस. व ार.
Takin टािकन. Warthog कुमुख वराह.
Tapir तापीर.  Weasel वीझेल.
Tarsius तािर्सउस. Whale ितिम.
Threestriped palm squirrel भारतीय तीनप ी
खार.  

Whitetaited woodrat रानघूस. 

 Wild boar रानडुकर.
 Wildbuffallow रान हैस.
 Wild dog रानकुतर्ा सोन.
 Wild goat सारा. वन्य बकरा. 
 Wild horse रानघोडा.
 Wolf वृक. लाडंगा.
 Yak चमर.

 Zebra झी ा.

अ पद ाणी 
Wolf-spider िशकार कोळी. 

मत् य 
Bull head डोकाळ मासा. Lumpsucker खडकचूष
Cichlid िसकलीड. Stickle back काटेपाठ मासा. 
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ािणसृ ी 

सामान्य सूची 
 

अंसीय. अंतर्ुक.
अकशरेूक. अंदुक.
अक्षीय. अंदुककोश.
अिग्नवणर्. अंदुकी.
अगर्कंट श क. अंध थान.
अगर्वधेी खोड कीटक. अन्वंतर्.
अंकुश पतंग. अपकर्ातंी.
अंकुश जंत. अपचय.
अंगारक. अपत्यसंगोपन.
अंगुलीय. अपद कत् य.
अंगौमी धानपतंग. अपमध्य.
अजगर. अपसारक.
अजाकुरंग. अिपचमर्.
अजािवक. अिप कंधीय.
अजावधेी माशी. अिप तर.
अटलािंटक वालरस. अपुच्छ कत् य.
अंड. अिभसरण.
अंडज तनी. अमेिरकन तापीर.
अंडवािहनी. अमोदीन अ ल.
अंडाशय. अमोदीय लवण.
अंडे. अंभ पद.
अदंत. अयुग्मखुरी.
अदंत-ितमी. अरबी उंट.
अधर. अराक्षीय.
अिधवृ . अरीय.
अनारगुला. अरीयाक्षीय.
अनुकरण. अरुण लाव.
अनुजंभ. अधर्मेरुक.
अनुयोजना. अिलगेटर.
अनुरेतल. अ पाका.
अनो   अवकषर्ण.
अंतमुर्ख. अवघर्ाण.
अंतःकंकाल. अवघर्ाण-खंड.
अंतः ोतर्. अवघर्ाण चेतनी.
अंतः ाव. अवशषे.
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अंतर्. अव थली.
अ मीभतू. उचाट.
अ खंड. उ ता.
अ पद अमृश. उ .
अ भजु. उड ा भुगंोरा.
अ ायतन. उडार मासा.
अि थ. उंट कीटक.
अि थमंत मत् य. उंड.
अ मानी मक्षाद. उंडक.
अ वल. उंडुक.
अ वली माजंर. उत्कषर्क.
अिहर वाबं. उत्कर्ािंत.
अळी. उ री माकड.
ॲडर. उ रो .
ॲिलगेटॉर. उ ानक.
आकडी जंत. उत्पततर्.
आऊख. उत्पततर्ी.
आकंुचक. उत्सगर् ार.
आग्या माशा. उत्सगर्– यहू.
आदायक. उत्सजर्न.
आिदजठर. उदर.
आ मानव. उदरीन.
आ  वृ ी. उदरीय.
आनुविंशकता. उदाचं बक.
आंबा तुडतुडा. उधई.
आंभस. उंदीर.
आर  किणका (पेिशका). उपचय.
आवमर्. उपजंत.
आिशयन माम त. उपदाढा.
आ मी खेकडा. उपमध्य.
आ यी. उपरेतल.
आि त. उपसंिचका.
आसामी माकड. उपसारक.
आ य. उप डक.
आ . उभयचर.
उकार–अंतर्  उरण.
उघडत ड बलाक. उर.
उर य. कंकणी.
उरौयल. कंकाल.
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उरोधर. कंगारू.
उलूक. कच्छप.
उलूप. कंचुल.
उ ब. कटीर.
उ णर  ाणी. कडधण ढेकूण.
उसाचा खोडवधेी कीटक. कणार मासा.
ऊ. किणका.
ऊद. कंटकीट.
ऊर य अि थ. कंटत्वच.
उध्वर्. कंठ.
ऊवर्. कत् य.
ऊवणर्.  किन जीिवक.
ऊसखोडवेधी. कनीिनका.
एकाक्ष िकडा. कनीयस.
एडका = उरण. कन्यासंतती.
एण. कपदर्.
एमू. कपी.
एरंडफलवधेी कीटक. कपोत.
एरंडवेलाटंी कीटक. कपोलीय.
एरमाईन. कबधं.
एरी पतंग. कमठ.
ए क. कंबुक.
ऐरणी. कं ता.
ओरागंो ागं. करकर.
ओषट. करडा जंगली क बडा.
ओ . करडा िटट.
औदर = उदरीय. करडा परीट.
औरोख. करडा पापलेट.
ककंुदर. करढोक.
ककू. करपा भुगंोरा.
कंकट. करभ.
कंकणपूछ लेमूर. करभक.
कंकणवाला होला. करभकीय.
कंकण नायू. करभीय.
करवत्या धान्य भुगंोरा. काणूक.
करळ–कीटक. काण्ड.
कराकल. काडंवतं.
करागुंलीय. काण्डोर.
करोटी. कातरा दात.
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ककर् . कातर्ा.
ककर् ट. कादंब.
ककर् टक. काने.
कबार्मो . कापूस तुडतुडा.
कम र. कायतन.
कलिंवक. कारंडव.
कलहंस. कारंडा थी.
कलापिपच्छ. कारुिणक चैतन पुजं.
क े. कारुिणक चैतन यहू.
कवच. कापर् मासा.
कव ा साप. कालव.
कवडी. कावळा.
कव ा धीवर. काि मरी पखंवाली खार.
कशा.  काि मरी बारािंशग.
कशावतं. कासव.
कशाहीन ाणी. का थी.
कशरेु. काि थमंत मत् य.
कशरेुवतं. काळा अवाक.
कशरेुका. काळा बलाक.
कसर. काळा पापलेट.
कसा. काळा भोपळ भुगंोरा.
क तूर पक्षी. काळी पाणक बडी.
क तूरीचमर. काळी मनैा.
क तूरी मृग. काळे अ वल.
कॅनरी िचमणी. कॉंगर ईल.
काईल. कॉड.
काचमासा. कॉंडोर.
काजवा. िकतूर.
काटेपाठमासा. िंकपद (कीिटक).
काडी कीटक. िकिव.
काडीवाली पाकोळी. कीट.
कीटक. कृ णशीषर् बिंंटग.
कीटक पक्षचालन. कबरे.
कीटक-कोश. केसल.
कीटक-मुखायवय. केसली.
कीटकरूपातंर. कैकर.
कीटकशुिंडका. कोकटृ.
कीटाद. कोिकल.
कीिटक (िंकपद). कोिचनील.
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कीिटका. कोटी.
कीटेश. कोतवाल.
कीलोम. कोथळा.
कंुचीवाला बुलबुल. क बडा.
कुपणडुकर.  कोरक.
कुबडा डास. कोरकव कवेधी.
कंुभार कावळा. को हा.
कंुभारीण. कोश.
कंुभीयाि थ. को ागं.
कुरतडणाऱ्या अ या. कोळी.
कुरंग. कोळी वानर.
कुरव. कौ .
कुरवक. कर् याद.
कु यार्. कर्ायसोपा.
कुल. कर् च.
कुलीर कुलीरक. क्लोम .
कुसुंभपानखाऊ कीटक. ाकर् .
कुहरवंत. क्षतर्बलाक.
कुहरातंर्ी. खिटका.
कुहू. खिटकावासी ाणू.
कूरल. खडकचूष मासा.
कूपर्रीय. खंड.
कूमर्. खंडशाख ाणी.
कंृतक. खंडोबाचा घोडा.
कंृतक कीटक. खं ा धीवर.
कृमी. ख ोत.
कृ णवक्ष लाव. खपरा भुगंोरा.
कृ णिशर पीलक. खरूज.
खवला. िग ढापण.
खवली माजंर. िग फटी.
खवली मंुगीखाऊ. िगळणी.
खािटत. गुच्छिपच्छ.
खार. गुणसंकर्मण.
खारिचचुदंर. गुंिठत जंत.
खुळखुळा साप.  गुद. गुद ार.
खेकडा. गुंफामत् य.
खेचर. गुलाबी खोडवेधक.
खोकड. गुलाबी िंफच.
गटगटी. गुलाबी ब ड–कीटक.
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गंडूपद. गु .
गनस. गडा.
गंतुक. ग ा भुगंोरा.
गंधोली. गोगलगाय.
ग पीदास. गोचीड.
गंबजूी. गोठामाशी.
गरुड. ग डा उंदीर.
गभर्. ग डेपीस.
गभार्शय. गोतर्.
गल. गोधा.
गवती पोपट. ग दीर.
गवय. गोप कृमी.
गवा. गोम.
गवाक्ष. गोमाशी.
गवाचं बक. गोरल.
गळढावण. गोिरला.
गळा. गोलकवालाविल.
गाठ. गोलमासा.
गाढव. गौर.
गातर्. गौरामी मासा.
गािंधलमाशी. गर्स.
गािंधली. गर्स व-निलका.
गावठी उंदीर. गर् त.
गावठी घूस. गर्ासक.
िग . गर्ीवा.
घडीयाल. चाबकू साप.
घंिटक. चालणारे गोबी.
घरमाशी. चास.
घसा. िचख या मासा.
घुबड. िंचकार.
घूक. िचचुदंर.
घूस. िंचिच ा.
घोडमासा. िचतळ.
घोणस. िचतूर.
घोरपड. िच ा.
घोल. िचतर्ागं भुगंोरा.
चकवा चकवी. िचतर्ोल.
चक्मा बबनू. िचनीमोर.
चकर्तंुड. िच पकृमी.
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चकर्वाक. िचमणी.
चकर्ाकं. िंचपाझंी.
चकर्ागं. िचबुक.
चचंपा. चीझ.
चटक. चीरक.
चणकवेधी. चूचुक.
चणावेधी कीटक. चेतन.
चतुरकीटक. चेतना.
चतु क गुिलका. चेतनी.
चतु किंपड. चैतन पेिशका.
चपटा धानभुगंोरा. चैतन यहू.
चपटे कृमी. चैतन्य.
चमचावाला. चोखणी.
चमर. चोचीचे कार.
चयन. चौिंशग.
चमर्. छदिपच्छ.
चमर्वेधी कीटक. िछदर्वन्त.
च मेवाला. छोटा अंगारक
चाचपणी (चंचपा). छोटा चडंोल.
चातक. छोटा धानावेधक भुगंोरा.
चाबकू जंत. छोटा पडंा.
चाबकू रे. छोटा राघू.
छोटा राणा बेडूक. जीभ.
छोटा सातभाई. जीव.
छोटी िटटवी. जीवनकलह.
छोटी बाबंघूूस. जीवोत्प ी.
छोडे ऊद. जीवो म.
जग्वॉर. जूवाला होला.
जघनीय अ थी. ज्यायस.
जंगली कावळा. ज्वार काडंवधेी माशी.
जंगली माजंर. ज्वार खोडवधेक.
जंघीय जंघेय. झडपणी ( यजन).
जटायु. झाडउंदीर.
जठर. झाडढेकूण.
जठरपाद. झाडमासा.
जठरवधेी माशी. िंझगा.
जनन. िझपरे अ वल.
जननिदर्ये. झी ा पशू.
जंत. झी ा मासा.
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जंतु. झुडपी घूस.
जंबीर पतंगम. झुंडी कीटक.
जंबीर (पाढंरी) माशी. झुरळ.
जंबकू. झोपाळू उंदीर.
जंम. झोळीवाला.
जंिभक. टकाचोर.
जंिभका. टसर रेशीम कीटक.
जंभीय. टाकीन.
जरायु. टारपन.
जरायुज. टािर्सउस.
जलछतर्. िटट.
जलबिर्हण. िटटवी.
जलौका जळू. िटबा.
ज पक. टेतशी माशी.
जाघंाड. टोका.
जाित. टोपण कीटक.
जावािचमणी. टोपीवाला लंगूर.
जा हा माणूस. टोळ.
िजराफ. टाकैन.
टर्ोगन. ताबंडे सारंग.
िठपकी ब ड अळी. ताबंलूी ढेकूण.
िठपकेवाला होला. ताबेंर भुगंोरा.
िठपक्या भुगंोरा.  ता मुख सुरय.
डास. ता मुख िटटवी.
िंडगो. तारका (नेतर्-).
िंडभ. तारली मासा
डंुडुभ. तारवाली पाकोळी
डोकाळ मासा. तालव.
ड गरी अजा. िततर.
ढगळा वाघ. िततूर.
िढगारी िकडा. िचतर् पुरवणी () िति र.
िढगारी घूस. ितनखी सुमंद.
ढेकूण. ितमी.
तनुतारा. ितरंगी ग पीदास.
तंतुजंत (ह ीपाय-). ितवा काडीकीटक.
तंतुिपच्छ. तुडतुडा.
तंबाखू खोडवेधी कीटक. तुतवार.
तंबाखू पाणखाऊ कीटक. तुरुमती.
तरणकोिशका. तुकीर् क बडा.
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तरंग ाणू िनदर्ाकर. तूलीर.
तरंग ाणू सूराकर. तौकीर=तवकीर.
तरस. ितर्क.
तरुिचचुदंर. ितर्कीय.
तलकंट. दंश.
तवकीर. दंशचूषक.
ताठर डास. दिक्षणी माकड.
तादूंळखाऊ ढेकूण. दतालीन.
तादूंळ पतंग. दयाळ.
तापीर. दवीर्कर.
ताबंट. दशर्न.
ताबंडा रानक बडा. दशर्न-चेतनी.
ताबंडा ढेकूण. दशर् वि तक.
ताबंडा भोपळभुगंोरा. दवीय.
ताबंडा माडभुगंोरा. दशन = कातरा दात.
ताबंडी खार. दाढ.
दात. नंदनपक्षी.
िदनककर् र. नंदनमासा.
िदनिकडा. नंदीमुख.
िदवड. नयान.
दीघर्लाव. नवप वमर्वतं
दीघर्पाद. नवलपशू.
दुत डा. नवोत्प ी.
दुनखी सुमंद. नसराळ कीटक.
दुरंगी ग पीदास. नळी कीटक.
दुमुर्ख वराह. नळीमासा.
दुलार्व. नाकचोच मासा.
दृि के्षतेर्. नाकतोडा.
दृक् (दृि –) चेतनी. नाग.
दृि ममर्. नागराज.
दृि ान. नागरी घार.
देवदूत. नाचरा.
देवमासा. नाट.
ि पुटक. नानेटी.
धनिचडी. नारद बुलबुल.
धनुधर्र मासा. नारू.
धनुभगुोरा. नावाडी.
धमनी = वा. नािसकेय नािसकीय.
धमनी यहू. नासेय नासीय.



 

अनुकर्मिणका 

धान्यिंकपद. नाळी (करवती मासा).
धामण. िनतंबीय.
धािवक. िनदर्ाकार तरंग ाणू.
धीवर पक्षी. िनपटणी.
धीवर माजंर. िनपततर्ी.
धुर्वीय अ वल. िनम चन.
नकर्. िनिर्वष साप.
नखर. िनलिगरी ताहर
न ग-जंघीय. िनलिगरी लंगूर.
न गीय. िनळा भातभुगंोरा.
नतर्. िनळा मक्षाद.
नदीितमी. िनळा शलैक तूर.
दीवृक. िनळी पाणक बडी.
नीलकंठ पोपट. पताकमासा.
नीलगाय. पतर्िपच्छ.
नीलितमी. पिंतर्गा.
नु ा. पद.
नेतर्. पदक प.
नेतर्चेतनी. पदक पी.
नेतर्तारका. पदभ.
नेतर्िंभग. पदभक.
नेतर्वािटक. पदागुंिल.
नेितर्का. पदुक.
नेदीय. पनस.
न्यटू. पिफन.
पिक्षराज्ये. पर (पिरकर).
पिक्षवगर्. परदेशी पक्षी.
पक्षी. परदेशी पोपट.
पक्षीमाशी  परदेशी वाबं.
प म. पिरको .
पकंोळी. पिरघंिटक.
पखं. पिर ार.
पखंवाला सरड. पिरधानपटल.
पखंवाले लेमूर. पिर चालन.
पखंी मासा = उडार मासा. पिर वास.
पगुंला. पिरमशर्.
पचन. पिरवर्ग.
पचननळी = ाशननळी. पिरवमर्.
पटह. पिरवािहनी.



 

अनुकर्मिणका 

प कादंब. पिर पट.
प कृमी. पिरसघं.
प ी जंत. परीट.
प ेरी मण्यार. परीप.
प री सुगरण. परीह.
प वाला मंुगूस. पयार्वरण.
प यावाघ. पयार्वरण-को .
पतग. पयार्सक.
पतंग. पशुर्का.
पतंगम. प म .
प मवतंमत् य. पापलेट.
प  = पाल. पायनी.
प ठ. पायिर ा.
प वी मासंवलय. पारवा.
पशू. पारंग.
पशू म. पारा.
प .  पारावत.
पसरपूछ िवज पक. पाषर्ण.
पहाडी मनैा.  पा णीर्य.
पाकोडी (ताडि य). पाल.
पाकोर. पावशा.
पाकोळी. पावसाळी चतुर.
पागंोली. पाश.
पागंोलीन. पािसिफक वालरस.
पाठकणा. िपक.
पाणकपोत. िपकिंवक.
पाणकुतर्ा. िंपगल. िंपगळा.
पाणक बडी. िंपगल अ वल.
पाणघोडा िंपगल बदक
पाणढेकूण. िंपगल मंुगसू.
पाणथळी मंुगूस. िंपगला घूस
पाणमाजंर. िंपगलाव.
पाणमोर. िंपगशीषर् बिंंटग.
पाणला. िंपगळू.
पाणिंवचू. िपच्छ
पाणिव ी. िपच्छी
पाढंरछात पाणक बडी. िप ा ढेकूण.
पाढंरछात िगधाड. िप नळी.
पाढंरा अवाक. िप ाशय.



 

अनुकर्मिणका 

पाढंरी जंबीर माशी. िपिपट.
पानकीटक. िपपील. िपपीलक.
पानखाऊ ढेकूण िपराना.
पानिंझगा. िपलव.
पानिपसू. िपलस.
पानपौस. िपवळस परीट.
पानपोखरा. िपसणी.
िपसुरी हिरण. ितवा.
िपसू. ितवामूल.
िपिहत िंपड. पाचक.
पीिंकग मानव. िंपड.
पीतकंठ िचमणी. वाहू.
पीतमुख सुरय. भालेय.
पीतमुखी िटटवी. भाव.
पीत थान. युत.
पीलुक. वा.
पीस. वाकंद.
पुच्छमेरुक वामूल.
पुरवणी को ा वाळ.
पुर  = पुरः थ. शल.
पुराण मानव. शली ाणू.
पुरोजंभीय. शषे.
पु क. सर.
पृ वशंी. सारक.
पृ ीन. सारण.
पगिवन. ाकल.
पेडवा. ाण.
पेरे. ाणी.
पेशी. ािणवगर्.
पेिशका. ाणू.
पेशीगल. ावमर्.
पेषणी = िपसणी. ाशन.
पैसा. ाशननळी.
पोपई मनैा. ाशन यहू.
पोपट. ाशनी.
पोरिकडा. ासनिदर्ये.
पोवळे साप. ोतीन.
पौवार्त्य उंट. लािटपुस.
यमूा. लीहा



 

अनुकर्मिणका 

कल. फलशोषक पतंग.
कृ . फलहारी वाघूळ.
जंभ. फळखाऊ माशी.
ितकषर्क. िंफच.
िंफचचडंोल. िबडालमासा.
फु पुस. िबनपंखी गवती टण्णू.
फु पुसवाले मत् य. िबब ा वाघ.
फुरसे. बीजुका.
फुलचूष. बीजुकी.
फुलटोचा. बीण.
फुलोरा. बी हर.
फेरउगवण. बुभकू.
बक. बुलबुल.
बकरी. बेडूक.
बगळा. बरैागी.
बटाटा–पतंग. बोक ा.
बडा पिंतर्गा. बोय.
बडा सातभाई. बोलिंरच.
बिंंटग = साईन. नाडी.
बं ा. लबर.
बदक. लेनी.
बदकचोच = लािटपुस. भराल.
बदामी जंत. भातखोडवेधक.
बदंरी घूस. भातगुंडाळी कीटक.
बबनू. भाततुडतुडा.
बहर् = शोभािवच्छ. भाताचा िनळा भुगंोरा.
बलाक. भातावरील िह पा.
बिहःकंकाल. भारतीय चारप ी खार.
बिहमुर्ख. भारतीय तीनप ी खार.
बहुिंभग नेतर्. भारतीय पागंोलीन.
बागंडा. भाल.
बाटली पतंग. भालदीप मासा.
बाटली माशी. भालशीषीर्य.
बाबंू घूस. भालीया थी.
बायसन. िभरूड.
बारिंशग. भुकंरे सारंग.
बाल . भुगंा.
बाहव. भुगंोरा.
बाळिपसे. भजु.



 

अनुकर्मिणका 

बाहु. भरुका ढेकूण.
भिूमकूमर्. मशीर (राऊ).
भेक. म तक.
भेकर. मि तक.
भोपळ भुगंोरा. मि त क.
भोरडा. म तुक.
मगर. म तु क.
मजूर माशी.  महाको .
म ा. महागुद.
मंजूिषक तनी. महाजठर.
मंडप पक्षी. महािनदर्ा.
मंडली सपर्. महापटल.
मंडूक. महािपता.
मंडूक कंकाल. महा ितवा.
मंडूक-िपलव. महा वा
मंडूक नायू. महामाता
मण्यार. महायुग.
मतंगज. महाराणा.
मत् य. मासळी.
मत् यक प. मासं.
म गु. मासंकंकण.
मधमाशी. मासं गातर्.
मध्यम ऊद. मासंल तंतु.
मध्यमजीिवक युग. मासंल पाद.
मध्यवतीर् चैतन यहू.  मासंाशनी माशा.
मध्य ोतर्. मासंाहारी.
मनिनका तावना-टीप. मासंाहारी वाघुळ.
मयरू. माखली.
मराठा सुतार. माकंोळी.
मराल.  मादीमाशा.
मकर् ट. मािंदर्ल.
मकर् टिंसह. माक मेष.
मम. माजार्रकंकाल.
मलबारी क तूर. माख र.
मलबेरी पतंग. माटन.
मलायी तापीर. माम सेट.
मशके. मालढोक.
मावा मेकाडा. मेहनी.
माशाचं्या जाती. मोठा कंगारू.
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मासा. मोठा कंठीवाला पोपट.
िंमक. मोठा पडंा.
िमशाळमासा. मोठा मंुगीखाऊ.
मंुगळा मंुगी. मोठा राणा.
मंुगीखाऊ. मोठी िंपगी पंखवाली खार.
मंुगीमार. मोठी बाबंू घूस.
मंुगसू. मोठे ऊद.
मुनीय. मोती.
मुर ा. मोरकीटक.
मुशी. मोहरी करवती माशी
मु क. मौलीयखंड
मूक बक (लाल बगळा). मौलीया थी.
मूतर्िंपड (वृ ). मो .
मूतर्ायणी. यकृत.
मूतर्ाशय. याक.
मूितर्का ल. युग.
मूतर्ीय. युगलीन.
मूधर्न्य. युगासंीय.
मूस. युग्मखुरी.
मृदुकायकवची. युग्मायुग्मखुरी.
मृशका. यकूा (ऊ).
मृशा.  र .
मढी. र ािंपडीर.
मेण्या ितमी. र मुख िटटवी.
मेताद. र ाहारी वाघुळ.
मेद. रंगीत सरडा.
मेदःिंपड. रताळपान कीटक.
मेद वी गातर्.  रताळस डा भुगंोरा.
मदू.  रंदुक.
मेिरनो.  रंधर्िनवासी ाणू.
मेरुकाडं. रवथं (रोमंथ).
मेरुदंड. रिवपतंगम.
मेरुवतं. रसन.
मेष. रसना.
राऊ मासा. रेशीमपतंग.
राकून. रोमंथ.
राक्षसी कीटक. रोमंथीजठर.
राक्षशी पाणढेकूण. रोिहत.
राखी िवज पक. रोही अिग्नवणर्.
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राजकुलीर. लकार खाच.
राजहंस. लगार ससाणा (लग्गड-).
रािजमंत. लघुजठर.
रािजल. लंगूर.
राणाबेडूक.  ल लोरीस.
रातिकडा. लंिबत.
रातेल. बोलिंरच. लहान मंुगसू.
रािंतर्गा. लहान राणा.
रािंतर्चर. लहान प ीजंत.
रानकुतर्ा (सोन). लाक्षा कीटक.
रानघूस. लाखिकडा.
रानघोडा. लाडंगा.
रानडुकर. वराह. लाडंा पोपट.
रानमाशी. लाडें बदक.
रान हैस.  लामा.
रावस. लां े.
िरिकबी. लाबंडोक िप ाभुगंोरा.
िरमी. लाल बगळा.
रुिधर. लालमुनीय.
रुिधर- यामीन.  लालिसर राघू.
रुिधरािभसरण.  लाव.
रुपेरीपापलेट. िंलक्ष.
रेत.  िंलफ.
रेतसाशय. िंलफवािहनी.
रेतःकोश.  लुकडे लोरीस
रेतुक. लूता (कोळी).
रेतुक-कोश. लूसनर् पानखाऊ कीटक.
रेतोवािहनी. लेखणीवाला पक्षी.
रेनिडयर. लेपास.
रेमोरा. लेहचूषक.
रेव. ल बीढेकूण.
वक्ष. 
वक्ष .  
वक्ष य. 
वक्षःपजंर. 
वचंक बक.  
विंटका. वाटी. 
वन पती.  
वन्य बकरा. 
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वराह-िच पकृमी. 
 


