
  



या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

अशी पाखर.े.. 

 

ह ेपुस्तक फ़ुकट नाही 
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख. आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो. मजा येते.  

पण तमु्ही त ेफ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

अस ेकाही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव. लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या. वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर 

जात रहावा.   



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आि े

अशी पाखरे... 

 

 

लेखक 

प्र. स.ु हिरुरकर 
  



अशी पाखरे... 

लेखक... प्र.सु.हिरुरकर 

‘ रानभलू ’ , जवाहर नगर, लेन नां. 4, 

 नवसारी बस स्टॉप जवळ, पो. वव.म.वव., अमरावती – 444 604 

 भ्रमणध्वनी – 9822639798 / 8329764007 

 ranbhul@gmail.com 

मखुपषृ्ठ व सवव छायावचत्े –प्र.स.ुवहरुरकर 

यव पु् तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे 

पनुिुाद्रि र् नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक 

आह.े तसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई (दांि व तरुुां गवास) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright 

protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright 

Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 

without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts.  
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध. 

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव. 

• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े  



 

अशी पाखरे... 

 

लेखक – प्र.स.ुवहरुरकर, 

  



नाांव : प्रदीप सुखदेवराव हिरुरकर,  

जन्मतारीख: 17 माचव , 1962 

पत्ता :’रानभलू’ , लेन क्र.4,जवाहर नगर, अमरावती-444 604 

दरूध्वनी : 2531102 भ्र.ध्व. 9822639798. 

नोकरी : सेवावनवतृ्त स्वीय सहाय्यक, ववभागीय मावहती कायावलय, 

अमरावती. दरूध्वनी : 2551499 

छांद : वन्यजीव लेखक, जवळपास 30 वर्ावपासनू अरण्य भटकां ती 

करुन वन्यजीवाांच ेवनरीक्षण व त्यावर आधाररत अरण्य लेख 

द.ैमहाराष्ट्र टाईम्स, द.ैलोकसत्ता, साप्ता.लोकप्रभा, 

द.ैलोकमत, द.ैतरुणभारत, द.ैवहांदसु्थान,द.ैसकाळ, 

द.ैजनमाध्यम इ.वतृ्तपत्ात प्रकावशत होत असतात. 

  



प्रकाहशत पुस्तके   : वन, वन्यजीवन आणि पययावरियवर आधयररत 

      1. अरण्य ओढ (जनू, 2005 मध्य ेप्रकावशत.) 

      2. भुलनवेल (22 सप्टेंबर, 2007 रोजी प्रकावशत.) 

      3. पहिमेळा (5जनू,2009 पयाववरणवदनी प्रकावशत.)  

      4. बाांधवगडचा हशकारी 

      5.रानवेड  

     6.पडाव : रानावनातील विटीशकालीन ववश्रामगहृ े

      7. A Legacy of British :Rest Houses in Forests  

 8. अरण्यहलपी 

हहिडीओ लघुपट  :  1. हटटवी (मराठी), Red wattled lapwing(English) 

     2. Natures Blessing 

     3. पोपटाचां एक गाांव 



सांशोधन कायय  : सातपिुा पववतराजीत ताप्तीच्या खोर् यात अश्मयगुीन वचत्गहुाांचा (15 ते 20 हजार 

वर्ावपवूीच्या ) Hopeच्या चमसूोबत शोध. जानेवारी, 2007मध्य े प्रथम शोध.आतापयतं अशा ३० वचत्गहुाांचा 

शोध.रॉक आटव सोसायटी ऑफ इांवियाच्या परुाकला -2007 च्या जरनलमध्य ेशोध प्रबांध प्रवसध्द. केरळमधील सलुतान 

बथेरी येथ े2007मध्य,े भोपाळ येथ ेरॉक आटव सोसायटी ऑफ इांवियातफे ,बदामी (कनावटक) येथे आयोवजत आांतर 

राष्ट्रीय पररर्दसे उपवस्थत. (RASI , ASI), "भलुनवेल" या रहस्यमय वेलीचा मेळघाटात 2009 मध्य ेशोध. 

पुरस्कार  : 1993-94 चा राज्य शासनाच्या ववकास वाताव परुस्कार 

    जलुै, 2006 मध्य ेमा.मखु्यमांत्ी याांचे हस्त ेववशेर् कामवगरीबाबत गौरव,प्रशस्ती पत् व सत्कार. 

कायय  : वन, वन्यजीवन आवण पयाववरण या ववर्याांवर शाळा, महाववद्यालयाांमध्ये व्याख्यान.पयाववरण 

रक्षणासाठी काम करणार् या सांस्थाांना मागवदशवन. जगप्रवसध्द वचत्गहुा असलले्या वभमबेटका(मध्य प्रदशे) येथ ेऑक्टोंबर 

2008मध्य ेभेट.(चमसूह) 

भ्रमांती   : सायलेंन्ट व्हलॅी, कान्हा, बाांधवगि, पेंच, मेळघाट, पैनगांगा अभयारण्य, वायनाि अभयारण्य 

(केरळ)  



अपयण पत्र 

 

पक्षी ह ेवनसगावला पिलेलां सुांदर स्वप्न आह.े  

त्याांची रांगसांगती, आकार आवण त्याांचे जीवन च्रक्र अनभुवताांना ह ेपटते.  

चराचरातील प्रत्येक सजीव हा वनसगावचे, पयाववरणाच्या समतोलात 

अत्यांत महत्वाची भवूमका पार पाितात.  

माणसू मात् ते वबघिवण्याचे काम करतो. 

अशा सुांदर पाखराांवर पे्रम करणार्या सवय पिी हनरीिक, 

अभ्यासक आहण पिी पे्रमींना सादर अपयण. 

 

- प्र.सु.हिरुरकर 

  



लेखकाचे मनोगत 

‘अशी पाखरे...’ ह ेमाझे तीन तपाच्या अरण्य भटकां तीतील 

वनरीक्षणावर प्रकावशत होणारे दहावे पसु्तक असनू दसुरे ई बकु 

आह.े. आधवूनक आवण गतीमान जगाबरोबर आपणही बदलले 

पावहज ेआवण जगभरातील वाचकाांना ते वाचायला वमळाले पावहज े

यासाठी हा प्रयत्न. वन, वन्यजीवन, पशपुक्षी यावर आधाररत माझी 

अरण्यओढ, पवक्षमेळा, भलुनवेल, बाांधवगिचा वशकारी, रानवेि, 

पिाव : रानावनातील विटीशकालीन ववश्रामगहृ,े पिावच े मराठी 

भार्ाांतर A Legacy of the British : Rest Houses in 

Forest, आवण अरण्यवलपी, अरण्यगजू अशी नउ पसु्तके यापवूी 

प्रकावशत झाली आहते. मी हा रानावनात भटकून त्यावर 

वलहीण्याचा जो छांद जोपासला आह तो वनसगावचा एक इवलासा 

ववद्याथी म्हणनूच. तो मी अखेरच्या श्वासापयंत जोपासणार आह.े  



‘अशी पाखरे...’ या पसु्तकात एकूण 14 प्रकरण ेअसनू ती सवव द.ै महाराष्ट टाइम्स, द.ै लोकसत्ता, द.ै तरुण 

भारत इ. वतृ्तपत्ात वेळोवेळी प्रवसध्द झाली आहते. अरण्य भटकां ती सोबत माझा वन्यजीव छायावचत्णाचा छांदही 

आता हळूहळू वाढू लागला आह.े अशी पाखरे . . .’ पसु्तकातील सवव छायावचत्े ही माझ्या कॅमेरातनू क्लीक 

झालेली आहते. 

अशी पाखरे...’ ह ेपसु्तक ठाणे येथील ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री सनुीळ सामांत ह ेप्रकावशत करत आहते. 

आधवुनक गवतमान काळात ईबकु अख्या जगभर जवळच्या मोबाईलवर िाऊनलोि करुन असांख्य वाचक वाच ू

शकतात. त्यासाठी हा प्रयत्न आह.े त्याांचा मी ऋणी आह.े या पसु्तकासाठी मला ज्या ज्ञात अज्ञात व्यक्तींच,े 

शक्तींच ेसहकायव वमळाले त्या सवांचा मी मनापासनू आभारी आह.े . 

   

- प्र.स.ु वहरुरकर, अमरावती.  



 - अनकु्रमवणका - 

1.  क्रौंच्च पक्ष्याचां वादळ 

2.  मान्सनूसखा नवरांग 

3.  महासागराचा प्रवासी – सोनवचखल्या 

4.  मधबूाजचा टाप ू

5.  माळरानाचा वशकारी सापमार गरुि 

6.  सारसाचां दणेां 

7.  तो राजहांस एक 

8.  वहरवां तळां 

9.  वैशाखाचां दणेां – वनळ्या शेपटीचे पाणपोपट 

10.  नवथळचा वशकारी – उांदीरमार बाज 

11.  कलकल कलहांसे. . . 

12.  िूिा 

13.  सारांगागार 

14. सजीव सषृ्टी आवण पावसाचे पवूवसांकेत   



 

 

 

 

 

 

1 क्रौंच पक्षयाांचां वादळ 

 

  

 

  



यावर्ी वर्ाव ऋत ूनोव्हेंबर पयंत लाांबल्याने वहवाळाही वेळाने सरुु झाला. त्यामळेु वशवशरातही बोचरी थांिी 

कायम होती. अशा वातावरणात एका भल्या पाखर पहाटे माझी पावलां शहरापासनू दरू असलेल्या तळयाकिे 

वळली. कारण होत ेपरदशेी स्थलाांतरीत पक्ष्याांचे वनररक्षण. कोवळ्या सयूववकरणात तळ्यावर पोहोचलो. वरती 

ढगछाया पसरली होती. वातावरणात गारवाही होता. इतर पाणपक्षी आपआपल्या अन्नशोध कायवक्रमात मग्न 

झाली होती. तळे तस े शाांत होत.े परांत ु पक्ष्याांची उपवस्थतीही तरुळक होती. परांत ु पाण्यातील एका लहानशा 

खिकाळ बेटावर ११ रांगीबेरांगी वचत्बलाक पक्षी शाांतपणे आराम करत होती. लपत छपत त्याांना असरुवक्षत वाटू 

नये म्हणनू एका लहानशा बाभळीखाली आिोशाला बसलो. काही छायावचत्ही काढली. परांत ुथोि्यावेळातच 

वचत्बलाकाांची हालचाल वाढली आवण सांपणूव थव्यान ेउि्िाण भरल.े पाांढर् या-गलुाबी रांगाच्या पक्ष्याांची ही माळ 

उांच उांच उित दरूवर वनघनू गेली. मीही दसुर् या तळ्याकिे वनघण्याचा वनणवय घेातला. तोच वमत्ाच ेलक्ष बाभळीवर 

लटकलेल्या सापाच्या कातीकिे गेलां. ती होती ववर्ारी नागाची कात. दोन-चार वदवसापवूी ती टाकली असावी. 

  



  



हरभरा, गव्हाची वहरवीगार शेतां व त्यामधनू जाणारा रस्ता दरूपयंत सोबतीला होता. एक प्रसन्नता व चैतन्य 

फुलववणारां ते वातावरण होतां. धामोरी तलावावर दचुाकीने जावनू पोहातो तो येथ ेमाणसाांचा भरपरू वावर होता. 

त्यामळेु पक्ष्याांची उपवस्थती अवजबातच नव्हती. तेथनू पावलां वळली ती कुमागिच्या तळ्याकिे.  

काही वेळाने पाच-सहा वकलोवमटरवरच्या 

तलावावर पोहोचलो. तलावाच्या वभांतीवर 

असलेल्या एका बाभळीखाली पोहचल्या बरोबर 

नभात एक वादळ िोक्यावर घोंगाव ू लागलां. या 

वादळाला कुरव, क्ररवsss कां ठ फुटला होता. ते वादळ 

होतां शेकिो क्रोंच्च पक्ष्याांचां. त्याांनी हवेतनूच 

तळ्यावर एक चक्कर मारली आवण दरूवर वनघनू गेले. 

ह े होत े दवक्षण यरुोप, उत्तर आवण उत्तर व मध्य 

आवशयातनू आलेले परदशेी स्थलाांतरीत क्रौंच्च 

पक्षी. यालाच Demoiselle Crane असे म्हणतात. 



एक दवुमवळ सांधी वनघनू गेली होती. परांत ुवनसगव भ्रमण करताांना अपेक्षा न ठेवता भटकां ती करणे चाांगले असते. 

एक सांधी घ्यायची असते. मात् कुमागिच्या या तळ्यावरइतर अनेक पक्ष्याांची उपवस्थती होती. यात राखी बदक 

ततूवार, पाांढरा शराटी, अिई धोबी, वटटवी इ. पक्षी आपले अन्न वमळवण्यात गुांग झाले होत.े 

सयूव िोक्यावरुन पविमेकिे उतरु लागला होता. दपूार टळली होती. अजनू एका तळ्यावर सांधी घ्यावी म्हणनू 

वतकिे वनघालो. रस्त्यावर एक वधृ्द शेतकरी आपल्या शेताच ेरक्षण करत उभा होता. त्याला ववचारल े– आजोबा, 

आता जी पाखरां येवनू गेली त्याला काय म्हणतात? तो म्हणाला- ह े‘करका’ पक्षी आहते. वहवाळ्यात ते दरवर्ी 

येतात. गव्हाची कोवळी पाती, कोवळ्या ओांब्या तसेच हरभरा ह ेत्याांचां मखु्य खाद्य आह.े हा भभूाग तसा हरभरा 

वपकाकररता अख्या ववदभावत प्रवसध्द आह.े त्यात लहान-मोठी तळीसधु्दा आहते. ह ेकरके रात्भर शेतातील 

वपकाांवर ताव मारतात. आवण वदवसा तळ्यावर मकु्काम करतात. साांज होण्यापवूी मी आता जास्त न थाांबता 

पढुील तलावाकिे वनघालो. जवळपास अधाव तासान ेएका गाव ओलाांिून एका तलावाच्या वभांतीच्या पायथ्याशी 

गािी ठेवली. कॅमेरा तयार केला आवण तलावाची वभांत चढू लागलो. तळ्यावर नजर वफरवली. अन ्मी अवाक् 

झालो. मखुातनू शब्द फुटेना. सुांदर शेकिो क्रौंच पक्षी शाांतपणे बसल ेहोत.े या थव्यात सामान्य क्रौंच आवण 

िेमोसाइल क्रौंच होत.े तळ्याला तीनही बाजनेू बेशरम वनस्पतीन ेकवटाळल्यागत वदसत होत.े  



  



मी त्वरीत हळूवारपणे लपतछपत बशेरमच्या लपणात जावनू बसलो. आभाळी वातावरणामळेु प्रकाश स्पष्ट 

नव्हता. तरीपण कसेबस ेछायावचत् घेण्याच ेप्रयत्न करत होतो. 

सांपणूव तलाव क्रौंच पक्ष्याांच्या उपवस्थतीन,ेत्याांच्या हालचालीने भारुन गेला होता. बसल्या बसल्या त्यातील 

काही पांख साफ करत होत,े तर काही उघिझाप करत होत.े मधेमध ेकुरव कूरव… आवाजान ेएकमेकाला सावध 

करत होत.े बराच वेळ एकका दिून बसलो होतो. साांजसावल्या पसरु लागल्या. सयूव मावळतीला पोहच ूलागला 

होता. मीही आपली पावलां माणसाांच्या गावाकिे वळवली ती येणार् या रवववारी परत येण्याच्या उद्दशेान.े 

सयूव िोक्यावर आला होता. आज उन्हहेी थोिीफार रखरखीत वाटत होती. एक गरुाखी आपली गरुां-ढोरां 

चारत होता. त्याला जवळ बोलावनू ववचारल.े येथ ेकरकोच ेपक्षी येतात काय? तो म्हणाला – आता सकाळी 

तळ्यावरच होत.े काही वेळापवूीच वनघनू गेले. आता ते साांजवेळी तळ्यावर एकदा येतात. आमच्या आशा 

पल्लवीत झाल्या. आज वदवसभर येथेच थाांबायचा वनणवय आम्ही घेतला. मी परत गरुाख्याला एक प्रश्न केला. 

येथ ेक्रौंच्च पक्ष्याांची वशकार होत ेकाय? तो म्हणाला – नाही. येथ ेवशकार होत नाही. परांत ुएकदा गावातील एका 

व्यक्तीन े वशकार करण्याचा प्रयत्न केला असता शेकिो क्रौंच्च पक्षी त्यावर मधमाशासारख ेतटूुन पिू लागले 

पररवस्थतीचे गाांवभयव लक्षात येताच तो माणसू ससुाट गावाकिे पळला व कसाबसा वाचला. 



  



तेव्हापासनू येथ ेकोणी वशकारीचा प्रयत्न करताांना वदसला नाही. ह ेदृश्य गरुाख्याने स्वत: िोळ्याने पावहल्याचे 

मला साांवगतले. गरुाखी परत आपल्या गरुाांकिे वनघनू गेला. पोटात भकेूचे कावळे ओरित होते. आम्हीही 

हलकासा नाश्ता-पाणी करुन शाांत बसलो.  

सयूव पविमेकिे कल ूलागला होता. पाण्यावर आलेली गरुाांची पावलां गावाकिे परत ूलागली. गळ्यातील 

घांटयाचे नादमधरू आवाज येव ूलागले होत.े काही वेळातच वातावरण शाांत शाांत झालां. आम्ही सकाळपासनू 

तळ्याच्या काठावरील बेशरममध्ये लपणात बैठक माांिली होती. बराच वेळ वनघनू गेला तोच माझ्या कानात 

हलकासा अस्पष्ट कुरव,कुरव ss क्रव र आवाज ऐकू आला. थोि्या वेळातच तो कानात स्पष्ट येव ूलागला आवण 

हलकासा वळून नभाकिे पोहातो तो मखुातनू शब्द बाहरे पिले सर, क्रौंच ! वनळ्या वनळ्या नभातनू हजारो क्रौंच 

पक्ष्याांचा थवा आम्ही ज्या तळ्यावर बसलो होतो त्याच वदशेन ेयेत होता. आवण काही क्षणातच क्रौंच्चाचां वादळ 

िोक्यावरील नभात घोंगाउ लागलां. साांज कल ूलागली. पाण्यावर आलेली गरुां गावाकिे परतली. तळां आता शाांत 

शाांत झालां. आम्ही तळ्याच्या काठावरील बेशरममध्य ेलपणात बैठक माांिली. बराच वेळ वनघनू गेला तोच 

माझ्या कानात हलकासा कुरव,कुरव ss क्रव र आवाज ऐकू आला. 

  



 

 

 

 

 

  



एक, दोन, तीन वेळानांतर तो स्पष्ट येव ूलागला आवण हलकासा वळून नभाकिे पोहातो तो मखुातनू शब्द 

बाहरे पिले सर, क्रौंच ! आकाशातनू हजारो क्रौंच पक्ष्याांचा थवा आम्ही ज्या तळ्यावर बसलो होतो त्याच वदशेने 

येत होता. आवण काही क्षणातच क्रौंच्चाचां वादळ िोक्यावरील नभात घोंगाउ लागलां. 

आम्ही आिवां पिल्या पिल्याच हालचाल न करता ह ेवादळ तळ्यावर कधी उरत ेयाची वाट पाहात होतो. 

परांत ुते वादळ न उतरताच आले त्या वदशेकिे परतलां. दरूवर वनघनू गेलां. आम्ही जैस ेते अवस्थेतच होतो. परत 

पनु्हा काही वेळाने ते वादळ घोंगावत आलां आवण परत वफरलां. पनु्हा काही वेळातच ते िोक्यावर घोंगाव ूलागलां. 

आम्ही श्वास रोखनू धरला. परांत ुत्याांना आमचा नक्कीच सगुावा लागला असावा. परत ते आले त्या वदशेकिे 

दरूवर वनघनू जाव ूलागले. दवुबवन लावनू पाहू लागलो तर क्रौच्चाचां एवढां मोठां वादळ एका लहानशा वठपक्या 

नजरेआि झालां होतां. परत एक सांधी गेली होती. परांत ुजवळपास सहा-सातशे क्रौच्च पक्ष्याचा एवढा मोठा थवा 

आयषु्ट्यात पवहल्याांदाच बघायला वमळाल्याचा आनांदही दवेनू गेला होता. सयूव मावळतीला गेला आवण आम्हीही 

आपली पावलां आपल्या शहराकिे माघारी वळवली. जवळपास तीन तपापासपू पक्षी वनरीक्षण हा माझा आविता 

छांद. प्रत्येक वहवाळ्यात अमरावती वजल्हयातील तळ्यावर परदशेी स्थलाांतरीत पक्ष्याांच्या वनरीक्षणाकररता 

भटकतो. केकतपरू, मालखेि,सयूवगांगा, ववशी येथ ेह ेक्रौंच पक्षी दरवर्ी येतात. 



 

  

 

 

 

 

 

  



परांत ुते ५०-६० च्या सांख्येने असतात. यापवूी २०१३ साली अमरावती लगतच्या राजरूा तलावावर चारशे 

क्रौच्च पक्षी पाहायला वमळाल ेहोत.े त्यानांतर तब ्बल १७ वर्ावने यावर्ी ते सहाश-ेसातशेच्या आसपास एकत् 

थव्यान ेआढळून आले. कदावचत यावर्ी पाऊस नोव्हेंबर पयंत अधनूमधनू सरुु असल्याने वहवाळाही लाांबला 

असल्याने या क्रौच्च पक्ष्याांना आगमनालाही एक मवहना वेळा झाला असावा. त्यामळेु ते वेगवेगळ्या तळ्यावर 

ववभागले नसाव.े परांत ुपक्षी अभ्यासकाांच्या अांदाजानसुार यावर्ी वहवाळ्यास ववलांब झाल्यान ेते कदावचत येणार 

नाही , असा जो सरू होता. तो या पक्ष्याांच्या वादळारुपी उपवस्थतीन ेखोटा ठरला. ते वेळान ेआले पण एक वादळ 

बननू राहू लागले. ते वादळ होतां परदशेी स्थलाांतरीत क्रौंच पक्ष्याचां! क्रौंच पक्षी आपल्या घट्ट व खरखरीत पांखानी 

आकाशात दरूवर जातात. मांद मांद नाद समहूाने राहणारे, रागात प्रचांि गवतमान आवण वैररपवक्षना शद असतात. 

याांना माांसभक्षणाची चटक असनू सतत झोपतात. पण माध्यान्ही ते जलक्रीिा करतात. जवमनीवरुन वकां वा 

पाण्यावरुन सरुुवातीला उिणे त्याांना जरा जि जात.े पण एकदा का हवेवर ते आरुढ झाल ेम्हणजे पांखाांच्या हळूवार 

वदसणार् या पण अवतशय वनयमबध्द हालचालीन ेमान पढेु व पाय माग ेताणनू ह ेक्रौंच पक्षी अवतशय वेगान ेप्रवास 

करतात. याांची प्रेमक्रीिा अवतशय सुांदर असते. पांख पसुनू उि्या मारुन, एकमेकाांना सलाम करुन, नाचत व 

वखदळत ते आपली प्रणयक्रीिा करीत असतात.  



हांसदवे ववरवचत मगृपवक्षशास्त्र या ग्रांथात सुांदर अशा क्रौंच पक्ष्याचा उल्लेख पढुील प्रमाणे केला आह.े 

मांदाच्च मांदनादाश्च स्वमूयसि चाररण 

क्रौंच प्रचांडवेगाइच वैररपहिहवनाहशन: 

  



  



इांटरनॅशनल के्रन फाऊां िेशनचे सांस्थापक िॉ. जाजव आचीबाल्ि याांच्या सांशोधनानसुार जगात क्रौंच पक्ष्याांच्या 

एकूण १५ जाती आहते. त्यापैकी सारस क्रौंच हा सवावत मोठा उिणारा पक्षी असनू त्याची ऊां ची ५.७ मीटर एवढी 

असते. 

क्रौंच Demoiselle Crane पक्ष्याची उांची समुारे एक मीटर असनू एक नाजकू आकाराचा व करि्या रांगाचा 

आह.े याचे िोके व मान काळे असते. याच्या मानेवरच्या खालच्या बाजचूी वपस ेअरुां द, दोन्ही बाजलूा कमी कमी 

होत जाणारी व छातीवरुन खाली लोंबणारी असतात. सहज वदसतील असे िोळ्यामागील कानावरचे सफेदरांगी 

वपसाांचे पुांजके असनू नर-मादी सारखेच वदसतात. भारतीय सांघराज्यात ह े वहवाळी पाहूणे असनू कनावटकाच्या 

दवक्षणेपयंत वदसतात. ह ेपक्षी आकाशातनू उिताांना ‘V’ आकारात उितात. त्यावेळी त्याांची मान व पाय पणूवपणे 

लाांब पसरलेल ेअसतात. याांचा आवाज मोठा ततूारीच्या सरुाांसारखा कूर ्– कूर ् sss असा सरुावटीत असतो. 

दवक्षण यरुोप, उत्तर आविका आवण उत्तर व मध्य आवशया येथनू येतात. मे ते जनू या काळात याांची वीण असते. 

      . . . . . 

  



 

 

 

 

 

2 मान्सूनसखा ‘नवरांग’ 

  

नवरांग 



ज्येष्टी पोवणवमा पार पिली. नभामध्य ेकृष्ट्णमेघाांची धावपळ सरुु झाली. वारा हातवमळवणी करु लागला. 

आभाळ भरुन आले. ववजाांचा किकिाट सरुु झाला. भरवदवसा सांधीछाया पसरली. आवण पाऊसधारा धरतीवर 

कोसळू लागल्या. एकप्रकारे ववश्वजनाांच्या अांगावर उमटलेली ही सुांदर गभवछाया असते. हळूहळू दवक्षणेकिून 

मोसमी वारे केरळ,कनावटक, महाराष्ट्रातील कोकणपट्टीत प्रवेश करु लागतात. काही वदवसातच हा मान्सनू 

राज्यभर पसरु लागतो. शेतकरी आपल्या शेतात पेरणीच्या कामास सरुुवात करतो तर पक्षीकुळां आपआपल्या 

घरट्यात अांि्यातनू वपल्लां वनघण्याची वाट पाहात असतात. तर काही पक्ष्याांची ववणीच्या हांगामाची लगबग सरुु 

असते. 

नकुतीच मान्सनूची पावलां आमच्या भागात पिू लागली आवण माझी पावलांही जांगलाकिे वळली. 

अमरावतीहून विाळी मागे मी चाांदरू रेल्वे रस्त्यान ेदचुाकीनी वनघालो. वेळ जरी सकाळी ११ वाजताची असली 

तरी वदगांतरातील कृष्ट्णमेघाांची छाया येथील अरण्यभवूमवर पिली होती. बर् यापैकी वाराही सटुला होता. अगोदर 

पिलेल्या थोि्या पावसामळेु काळ्या भमूीवर वहरवे अांकुर फुटू लागले होत.े वग्रष्ट्मात बोिख्या झालेल्या वकृ्षाांची 

वाळली पान े जवमनीवर एकमेकाांवर अांग चोरुन बसली होती. मात् आपल्या वहरव्या तजेलदार पानाांनी 

सळसळणारा किुवनांब आपल्या हजारो होताांनी मान्सनूच्या स्वागतास सज्ज झाला होता. 



जवळपास पांधरा-वीस वकलोमीटर अांतरावर पोहरा गावानांतर दोन वठकाणी एका नाल्याजवळ थाांबलो. या 

काळात दवक्षणेकिून यणेार् या ‘नवरांग’ पक्ष्याची माझी शोधमोहीम सरुु होती. बराच शोध घेवनू पढेु वनघालो. 

काही अांतरावर िावीकिे आणखी एक नाला वदसला. वि, वपांपळ, वचांच, अजूवन इ. मोठमोठ्या वकृ्षवल्लरीतनू 

हा नाला वाहातो. तो पढेु पोहरा तलावास वमळतो. नाल्यावरील घनदाट वकृ्षलताांच्या या घळीत मी पायी उतरु 

लागलो. आधीच कृष्ट्णमेघी छायेनी दाटलेला या पररसरात मोठमोठ्या झािाांमळेु अवधकच सांधीछाया पसरली 

होती. नकुत्याच पिून गलेेल्या दोन-वतन पावसामळेु नाल्यात जागोजागी वाळलेल्या पानाांच ेपुांजके पिल ेहोत.े 

या खाली वकिे-कीटकां  आवण सरपटणार् या सजीवाांचां एक अनोखां ववश्व सांचारत असते. झािाांवरील ववववध पक्षी 

त्यावर बारीक नजर ठेवनू असतात. त्यामळेु धनेश, बलुबलु, कोतवाल, खांि्या, मैना, वशक्रा इ. पक्ष्याांचा येथे 

कलरव उठला होता. पाखराांच्या अनेक भरार् या येथ ेपाहावयास वमळत होत्या. माझे िोळे आवण कान मात् 

‘नवरांग’ पक्ष्याच्या शोधात वभरवभरत होत.े त्याचा आवाजही ऐकू येत नव्हता. बराच वेळ वनघनू गेला. 

शेवटी मी अखेरचा उपाय म्हणनू माझ्या मोबाईलमधील नवरांगाच्या आवाजाची ऑिीवो ट्यनू वाजवली. 

सरुुवातीस काही उपयोग झाला नाही. मात् काही वेळातच दरुुन पसुटसा ट्यवूीट,ट्यवुीट असा आवाज कानी पिू 

लागला. हळूहळू तो वाढू लागला. अथावतच तो जवळजवळ येत होता. मी नाल्यात एका भव्य अशा वपांपळ 



वकृ्षाखाली एकाच वठकाणी उभा होतो. थोि्या वेळातच तो माझ्या पढ्ुयातील एका वकृ्षावर येवनू बसला आवण 

आवाज करु लागला. तेथनू तो मी उभ्या असलेल्या वपांपळ वकृ्षाच्या िोक्यावरच्या फाांदीवर येवनू बसला. परत 

ट्वीईटृ ट्वीईटृ असा आवाज काढू लागला. वपांपळ वहरव्या-कोवळ्या पानाांनी लदबदला असल्याने मी त्याला 

पानापानात एकसारखी मान वर करुन शोध ूलागलो होतो. सांधीप्रकाशामळेु नजरेला बरीच धिपि करावी लागत 

होती. शेवटी तो वरुन खाली, खाली फाांदीवर आवाज करत करत उतरु लागला आवण िावीकिील एका झािावर 

चढणार् या एका वाळलेल्या वेलीवर येवनू बसला. आता मला त्याचे दशवनही झाले होते. आहाहा… काय या 

नवरांगाच्या ववववध रांगाची आवण आवाजाची वलला वणाववी!  

आकारान ेिाम्हणी मैनेएवढा. आखिू शेपटीचा. रांगाने वहरवा, वनळा, वपवळसर, तपवकरी, काळा, पाांढरा 

आवण लाल या सप्तरांगाची जादईु उधळण वनसगावन ेया पक्ष्यावर केली आह.े तो मान वर करुन चोच नभाच्या 

वदशेन े नेउन ट्वीईटृ ट्वीईटृ, ट्वीईटृ ट्वीईटृ असा आवाज काढत होता. जणकूाही तो आकाशातील ढगाांना 

पावसाकररता आळवणी घालत असल्यासारखे वाटत होत.े पण प्रत्यक्षात मात् नवरांग आपल्या साथीदाराच्या 

प्रवतसादासाठी आवण आपल्या अवधवासाची जाणीव दणे्यासाठी काढत असतो. 



अपरूा प्रकाश असनूही मी मात् त्याला जवळच्या कॅमेरात वटपण्यासाठी मग्न झालो होतो. तो वेळावेळाने 

ववववध वकृ्षलताांवर जाऊन आवाज काढतच होता. काही वेळाने मी नाल्यातनू वर चढू लागलो तसतसा तोही 

सरुक्षीत अांत ठेवनू झािाझािाांवरुन अुित होता. त्यान ेएक थोिी दरूवर उि्िाण भरली तसा मीही थोिा झपाझप 

पावलां मखु्य रस्त्याकिे जात त्याचा पाठलाग करत होतो. पढेु जावनू पाहातो तर नवरांग एका वाळलेल्या 

सागवकृ्षावर येवनू बसला होता. मीही सरुक्षीत अांतर ठेवनू तेथ े पोहोचलो. आकाशातील ढगां काही फाटू 

लागल्यान ेयेथ ेसयूवप्रकाशा नसला तरी वकां वचतसा प्रकाश पिला होता. त्यामळेु काहीस ेचाांगले छायावचत् व 

वव्हविओ वमळाल.े एवढ्यात त्यान ेचारवेळा परत ट्वीईट, ट्वीईट आवाज काढला आवण दरूवर रानाकिे भरारी 

घेतली. बर् याच वर्ावच्या प्रवतके्षनांतर आज या मान्सनूसखा नवरांगाच ेदशवन झाले होत.े मन प्रसन्न झाले. चैतन्य 

सांचारले. 

‘नवरांग’ हा पक्षी दवक्षण-पविमेकिून मान्सनूसोबत अख्या महाराष्ट्रभर पसरतो. नर-मादी वदसायला सारखेच 

असतात. ह े पक्षी एकेकटे खरुट्या जांगलातील माजलेल्या रानात आढळतात. भारतातील चाांगले जांगल 

असलेल्या भागात तसेच साधारणपण े१२०० मीटर उांचीपासनूच्या वहमालयीन  

प्रदशेात व खाली दवक्षणेकिे पाकीस्थान, श्रीलांका, बाांगला दशे येथ ेआढळतो. स्थावनक पातळीवर या  



  



पक्ष्याच ेस्थलाांतर नैऋत्य मोसमी वार् याांमळेु पिणार् या पावसामळेु होत असावे. मे ते ऑगष्ट हा या पक्ष्याांचा 

ववणीचा हांगाम असतो.  

टाळ-मदृांगाच्या गजरात ववठू माऊलीच्या दशवनासाठी वनघणार् या वारकरी मांिळीच्या वदांियाप्रमाणे मान्सनूचे 

आगमन होताच आम्हा वनसगवसख्याांच्याही वदांि्याही जांगलाकिे वनघतात. पण जांगलाच्या वनयमाप्रमाण ेत्या मकु 

असतात. कारण आमचा दवे अरण्यात ववववध सजीवाांच्या रुपात दशेवन दते असतो. असेच एक दशवन दवक्षण-

पविमेकिून मान्सनूबरोबर आलेल्या स्थलाांतरीत सुांदर अशा नवरांग Indian Pitta पक्ष्याच ेदशवन मला झाले 

आवण मी धन्य झालो. ऋतचुक्रातील प्रत्येक ऋत ुकाहीतरी नवीन दते असतो. आपणास ती घेण्याची, शोधण्याची 

तयारी असली पावहज.े मी ते प्रत्येक ऋततु शोधत असतो. अनभुवत असतो. प्रवसध्द लेखीका दगुावताई भागवत 

म्हणतात- आम्ही वनसगावपासनू दरू गेलो तरी वनसगव आमचा पाठपरुावा करतोच. ऋतुांच्या रुपात तो प्रकट होतो 

आह.े पथृ्वीवर पिणार् या काळाच्या या एका पावलात आवण आकाशात पिणार् या दसुर् या पावलात सारे 

ऋतचुक्र सामावल ेआह.े  

. . . . . 

  



 

 

 

 

 

3 मिासागराचा 

 प्रवासी – 

 सोनहचखल्या 

  



कावतवक मास अखेरच्या चरणात होता. अलीकिच्या काही वर्ावपासनू वर्ाव ऋत ूसांपल्यानांतरही एवप्रल पयंत 

अधनू मधनू पाऊस हजेरी लावतच आह.े जागवतक तापमान वाढीमळेु दरवर्ी वादळे, ढगफुटी ह ेप्रकार आपण 

अनभुवत आहोत. भववष्ट्यकाळात ते मानवासहीत सजीव सषृ्टीसाठी धोकादायक ठरु शकते. वनसगावच्या मनात 

काय आह ेह ेत्यालाच मावहत. याला दोर्ीही आपणच आहोत, ही बाबही तीतकीच सत्य आह.े त्यामळेु नोव्हेंबर 

असनूही दरवर्ी प्रमाणे यावर्ीही पावसाळा सांपल्यानांतरही प्रत्येक या पांधरवाि्यातही पावसान ेहजेरी लावली 

होतीच. आजही काहीस े ढगाळ वातावरण होत.े थांिीने गारठा अजनू वाढला नव्हता. अशातच अमरावती 

जवळच्या नाांदगाव पेठ टोल नाक्याच्या िावीकिच्या बोर धरण पररसरात पावलां पिली. धरणाच्या पविम 

वभांतीवरुन एका वठकाणी धरण तिूुांब भरल्यान ेपाणी ओसांिून वाहात होत.े त्याला लागनू जवळपास पाचशे फुट 

लाांब व शांभर फुट रुां द वसमेंटचे मोठे टाके असनू तेही पणूव भरुन ओसांिून वाहात होते. तो जण ूजलतरण तलाव 

वदसतो. त्याला लागनूचा खालचा पररसर पाणथळ व गवती झिूुपाांनी व्यापला आह.े त्यात नदी सरुय, ततूवार, 

शेकाट्या, कां ठेरी वचखल्या, पाणवभांगरी इ. पक्ष्याांची पाहाटे अन्न शोधात गुांतले होत.े शेकाट्या नर अन्न शोधता 

शोधता मादीशी सलगी करण्याचा उगीउगी प्रयत्न करत होता. 



पवेूकिचा सयूव धरणाच्या वभांतीवर आल्यान े सोनवपवळा कोवळा प्रकाश या गवती पाणथळ पररसरावर 

पसरला होता. एका वठकाणी वरुन गिद तपवकरी रांग असलेला, अांगावर पाांढर् या रांगाचे अस्पष्ट वठपकेवाला 

ततुवार पक्षी एकटाच अन्न शोध कायवक्रमात गुांतला होता. यावेळी शेपटीचे टोक तो खाली वर करत होता. 

एवढ्यात एका अनोळखी पक्ष्याच ेत्या पररसरात आगमन नजरेत पिल.े आकारान ेततूवार पक्ष्याएवढा, िोके 

जािसर, वपस ेनसलेल ेपाय आवण कबतूरासारखी चोच होती. छातीवर रांगीबेरांगी तपवकरी-काळसर-वपवळसर 

रांगाची वपस ेअसलेला पाणथळीत इकिे-वतकिे धावनू मध्येच तो थाांबायचा. मग परत मान पढुच्या वदशेने खाली 

वळवनू अन्न शोधत होता. हा होता परदशेी दवुमवळ असा सोनवटटवा (Pacific Golden Plover) पक्षी. यालाच 

सोनवचखल्या असेही म्हणतात. 

वहवाळ्यात पथृ्वीच्या उत्तरेकिून अनेक परदशेी स्थलाांतरीत क्रौंच्च, करकोचा, राजहांस, कलहांस इ. पक्षी 

भारतात येतात. अत्यांत महत्वाची बाब म्हणजे हा सोनवटटवा पक्षी अलास्का ते भारत असा जवळपास 9,800 

वकलोमीटरचा प्रवास करुन येतो. दररोज समुारे दोन हजार वकलोमीटरच ेअांतर तो पार करतो. येताांना अथाांग असा 

दवक्षण पॅसीफीक महासागर तो मध्ये कोठेही न थाांबता ओलाांितो. असा हा महासागराचा प्रवासी त्यानांतर भारतात 

पोहचतो. भारतात आल्यावर सोनवचखल्या भारतभरातील जलाशयाजवळील पाणथळ भागातील गवतात 



वदसतो. याचे अन्न म्हणज ेवकिे-कीटकां , गोगलगाय, कोळांबी इ. आह.े येत्या अवलकिच्या दहा वर्ावपासनू हा 

पक्षी अमरावती शहरानजीकच्या काही जलाशयावर येताांना वकां वा जाताांना थाांबतो. छत्ी तलाव, बोर धरण येथे 

तो प्रामखु्याने वदसनू येत आह.े बरेच पक्षी अभ्यासक त्याचे वनरीक्षण करताांना वदसनू येतात. 

उन्हाळा जसजसा जवळ येतो तसतसा सोनवटटवाच्या पाठीवरचा रांग सोनेरी तर छातीखालचा भाग काळसर-

पाांढरा होतो. त्यावेळी हा एखादा सोनेरी पक्षीच वाटतो. याांच ेथवे दमटसर गवताळ जवमनीवर, जलाशयाच्या 

काठावरील गवताळ पट्टे इ. वठकाणी वदसनू येतात. वहवाळ्यात तो भारतभर वदसनू येत असनू लक्षवव्दप, अांदमान 

आवण वनकोबार बेटे, बाांगला दशे, पाकीस्थात, श्रीलांका येथ ेआढळतो. उत्तर सायबेररयात जनू-जलैू मवहन्यात 

याांची वीण होत.े टूssई टूsssई असा सोनवचखलल्या आवाज काढतो. हा दवुमवळ पक्षी अतीशय सावध आवण 

त्याच्या उिण्याच्या वेगामळेु वशकार् याांसाठी आव्हानात्मक ठरतो. 

त्तमूानाप्रमाणे पक्षी दरवर्ी वनयवमतपणे स्थलाांतर करतात. पक्षीजीवनातील ही एक वनयवमत वनरांतर घिणारी 

प्रवक्रया आह.े स्थलाांतरा दरम्यानच्या प्रवासात त्याांना वादळ, वहमवर्ावव, वशकारी इ. अनेक सांकटाांना तोंि द्यावे 

लागते. या सवव सांकटाांवर मात करुन ते आपला वनधावररत प्रवास पणूव करतात. भारतात स्थलाांतर करुन येणारे पक्षी 

ह ेउत्तर ध्रवृ, वहमालय, वाळवांट, महासागर पार करत यरुोप, आवशया, सायबेररया किून येतात. दहा-बारा हजार 



वकलोमीटर प्रवास करणार् या पक्ष्याांसोबत इतर पक्षी पण पवेूकिून पविमेस व पविमेकिून पवेूकिे स्थलाांतर 

करतात. स्थलाांतर करणारे पक्षी ह ेथव्यान ेप्रवास करतात.  

ववणीच्या हांगामात स्थलाांतर करुन आपल्याकिे येणारे नवरांग, वनळ्या टोपीचा कस्तरू, पणव वटवटया, वनळा 

दयाळ तसेच वतरवचमरण्या, धोबी पक्ष्याांच्या ववववध प्रजातीचा समावेश आह.े तसेच उत्तर धवृाकिून येणारे 

मालगजुा, पाणलावा, रोवहत, राजहांस, कलहांस इ.पक्षी आहते. वहवाळा सांपला की ह े स्थलाांतरीत पक्षी 

आपआपल्या मळू वनवासस्थानाकिे परत जातात. 

अती प्रमाणावर मासेमारी, जाळे लावनू पक्ष्याांची वशकार, वकटकनाशकाांचा वापर. तसेच वकृ्षतोि यामळेु 

स्थलाांतर करणार् या पक्ष्याांबरोबर स्थावनक पक्ष्याांचेही अवधवास सांकटात येत आहते. त्यामळेु बर् याच प्रजाती 

नामशेर् होण्याच्या मागाववर आहते. त्यासाठी खरी वनकि आह ेती वकृ्ष लागवि, त्याच ेसांवधवन आवण सांरक्षण 

करणे. 

पक्षी माणसाांवशवाय जग ूशकतात परांत ुमाणसू मात् पक्ष्याांवशवाय जगचू शकणार नाही, पक्षी नसतील तर 

मनषु्ट्य जात नाहीशी होईल. ह ेवनरीक्षण अवधक स्पष्ट करण्यासाठी असेही म्हणता येईल की झािाांवशवाय कीटक 

प्रजाती नष्ट होईल, कीटक नसतील तर पक्षी नाहीस ेहोतील, पक्ष्याांवशवाय झािे जग ूशकणार नाहीत आवण 



कोणतीही दयामाया न दाखवणारे वनसगावचे वनयम पावहल ेतर असे म्हणावे लागेल की झािाांवशवाय जग वटकू 

शकणार नाही. 

गरम रक्त असण्याचा गणुधमव, शरीरावरील वपसाांचे आच्छादन व एकमेववव्दतीय अशी उि्िाण करण्याची 

शक्ती या त्यीमळेु स्थलाांतर वक्रयेची घटना ही पक्ष्याांच्या बाबतीत पणूवत्वास पोहचली आह.े खरे तर, उष्ट्णता व 

थांिी याांच्या अवतरेकी पररणामाांचा सवावत कमी फटका पक्ष्याांना बसतो. पण थ्ांिीच्या मोसमाांत अन्न वमळवण्याच्या 

अिचणींमळेु त्याांना आपल ेवस्तीस्थान बदलावे लागते. तस ेन केल्यास मतृ्य ूअटळ असतो. स्थलाांतर केल्याने 

जगण्यास अनकूुल ठरणारे दोन वेगवेगळे प्रदशे पक्ष्याांना उपलब्ध होतात. त्याांच ेमळूस्थान ह ेवीण्  घालण्याची, 

घरटी बाांधण्याची जागा तर स्थलाांतर करुन आलेल्या वठकाणी त्याांना परेुसे अन्न वमळत ेव ववश्राांती घेता येते. 

वनसगावतील ह ेएक स्वयांवसध्द तत्व आह ेकी पक्षी आपल्या नेहमीच्या थांि प्रदशेाच्या वठकाणी घरटी बाांधतात, 

जस े की उत्तर गोलाधावत, त्याांची वीणीची वठकाण े आवटवक प्रदशेाच्या जवळ वकां वा समशीतोष्ट्ण कवटबांधात 

असतात आवण त्याांची वहवाळी मकु्क्माची वठकाणे ववर्वुवतृ्ताच्या आसपास असतात. दवक्षण गोलाधावत याच्या 

उलट वस्थती असते. जरी स्थलाांतराची काही उदाहरण े पवूव ते पविम अशी असली तरी सववसाधारणत: 

स्थलाांतराची वदशा उत्तर ते दवक्षण अशीच असते. स्थलाांतराच्या काळातील सवावत अवधक अांतर (जाणे व परत 



येण)े आवटवक टनव हा पक्षी पार करतो. आवटवक प्रदशेाच्या वहवाळृयापासनू सरुु होणारा त्याचा प्रवास दवक्षणेच्या 

वदशेन ेसरुु होतो. मग सारे जग ओलाांिून अांटावटवक व तेथील उन्हाळा सांपला की परत माघारी म्हणजे ह ेअांतर 

प्रत्येक फेरीत जवळ जवळ 17 हजार वकलोमीटर पेक्षा जास्त असते. 

वर्वभर पक्षी वनरीक्षणाची आवि असणारे पक्षी अभ्यासक भ्टकत असतात. परांत ुवहवाळा सरुु झाला की 

परदशेी स्थलाांतरीत पक्ष्याांचे आगमन आपल्याकिे होत ेतसतस ेपक्षीप्रेमींचे जथ्थे जलाशयाकिे जाव ूलागतात. 

यात मग काही दवुमवळ व अवतदवुमवळ पक्षी वदस ूशकतात. ही अनावमक ओढ जीवनभर छांद म्हणनू आनांददायी 

जीवनाचा प्रवास घिवत राहात.े वनस्वाथव वतृ्तीने तो जोपासत रावहलां पावहज.े 

 . . . . . 
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मे मवहना असनूही वैशाखी उन्हामध्य ेफारशी रखरख नव्हती. पहाटे पहाटे ढगाळ वातावरणात उन-सावलीचा 

खेळ सरुु होता. त्यातच दोन वदवसापवूी अवकाळी पाऊसही पिूल गेला होता. अमरावी-चाांदरू रेल्वे रस्त्याने 

दचुाकीने आम्ही वनघालो. रस्त्याच्या दतुफावचे वैशाखी वन बोिख ेपिल ेअसले तरी वपांपळ, किूवनांब, जाांभळू इ. 

झािाांना वहरवी कोवळी वसांत पालवी फुटलेली होती. पोहरा गावातनू एका कच्च्या रस्त्यान ेएका जलाशयाकिे 

वळलो. झिूुपी माळरानातनू एका टेकिीच्या मध्यभागी पोहोचलो. गळ्यात दवुबवन, कॅमेरा लटकवनू एका 

सपुारीएवढ्या दगिाांच्या उतरत्या घसरत्या पाऊलवाटेन ेतोल साांभाळत थेट तलावाच्या काठावर पावलां पिली. 

दोन बाजनेू टेकियाांच्या राांगेच्या मधे पायथ्यावरचे ह ेतळे पाण्यान ेभरलेले आह.े तळ्याच्या सभोवताल 

अजूवन, जाांभळृू, वपांपळ इ. मोठमोठ्या झािाांनी वहरव्यागदव रुपात तळ्याला गदव वहरव्या वनराईचां आवरण प्रदान 

केलां आह.े त्या मोठमोठ्या झािाांच्या सावल्या वन्यजीवाांसाठी आरामदायी आहते. कारण वचतळ, रानिुक्कराांचे 

कळप त्याखाली आपल्या अन्नशोध कायवक्रमात व्यस्त वदसत होती. त्यापैकी काही पाण्यावर आपली तषृ्ट्णा 

भागवत होती. एवढ्यात िाव्या बाजनेू एक रोही सरुवक्षततेचा अांदाज घेत घेत पाण्यावर उतरु लागला. मोर-

लाांिोचा एक थवाही पाण्यावर उपवस्थत होताच. वचतळ नराच्या क्वॉsक् क्वॉsक्sss आवण मोराच्या वमयॉऊ 

वमयाऊ आवाजाने पररसर भारावनू गेला. वन्यजीवाांच ेवेगवेगळे आवाज ह ेवेगवेगळ्या कारणाांसाठी इतराांना 



सावध अथवा सवूचत करण्यासाठी असतात. कारण एकमेकातील सहजीवनाचा तो एक प्रमखु भाग असतो. 

वनररक्षणासाठी कुठे तरी आसनस्थ्  व्हाव े म्हणनू मी व पवक्षतज्ञ सरेुश खाांिेकर सर िाव्या हातावरील एका 

बाभळूीच्या सावलीत बसण्याकररता वनघालो. तोच पढ्ुयातनू एक काळसर सात-आठ फुटाचा साप तळ्यातील 

पाणी वपवनू वकृ्षागाराकिे सरसर वेगान े वनघाला. त्याचा वेग एवढा होता की हातातील कॅमेरा िोळ्यापयंत 

नेईपयंत तो वकृ्षागारातील पालापाचोळ्यात गायब झाला.  

बाभळूीच्या त्या गदव छायेत आम्ही बैठक माांिली. पाण्यात पाणपक्ष्याांचा मनसोक्त ववहार सरुु होता. तर 

पढुयातील तणृावर बलुबलु, नाचण, मैना, कोतवाल इ. पक्ष्याांची वकलवबल सरुु होती. अधनू मधनू शाही 

बलुबलुही नकळत यायचा. एवढ्यात एक काहीसा नवखा पक्षी शांभर फुटावर उतरला. आकारान ेवचमणीएवढा, 

भवुई आवण पांखावर पट्टी, छातीवर नारांगी रांग त्याखाली छातीपासनू पोट आवण शपेटीपयंत पाांढरा रांग त्याला 

शोभनू वदसत होता. त्याच्या पाांढर् या पाश्ववभागावर नारांगी पट्टा तर वरचा भाग काळा होता. यालाच पाांढर् या 

पोटाचा गोमटे (White-bellied Minivet) असे म्हणतात. एवढ्यात तलावाच्या पलीकिच्या गदव वकृ्षराजीतनू 

एक वशकारी पक्षी पाण्यावरुन आपल्या भल्या मोठ्या पांखाची उघिझाप करत येताांना वदसला. काही वेळातच 

आम्ही ज्या वदशेन ेबसलो होतो तीकिेच आमच्या िोक् यावरुन पाठीमागच्या सागावर जाऊन बसला. बसल्या 



बसल्या आम्ही कसरत करत करत त्याची काही छायावचत्े वटपली. तो होता मधबूाज (Oriental Honey 

Buzzard) नावाचा वशकारी पक्षी. बहूधा तो तहानलेला असावा कारण आमच्या उपवस्थतीची जाणीव त्याला 

झाल्यान ेत्यान ेलवकरच तेथनू उि्िाण भरली व पलीकिच्या रानात पसार झाला. 

तळ्यावर वनरव शाांतता पसरली होती. वचतळ, रानिुक्कर, मोर-लाांिोरचे पाण्यावर ये-जा सरुु होती. एवढ्यात 

दोन वशकारी पक्षी उांच नभामध्य ेवघरट्या घालत घालत दरूवर अस्पष्ट झाली. बहूधा ती शभु्र्  नयन वतसा पक्ष्याची 

नर-मादी असावी. एवढृयात काय आियव! थोि्या वेळापवूी येवनू गेलेला मधबूाज परत आता आमच्या सरळ 

पढ्ुयात पाण्याच्या काठावर उतरला. एका लहानशा दगिावर बसनू तो वारांवार आपल्या सरुवक्षततेचा अांदाज घेत 

होता. वन्यजीवाांचां एक महत्वपणूव वैवशष्टय आह ेते म्हणजे वकतीही तहान लाग ूद्या आपल्या सरुवक्षततेला सववप्रथम 

प्राधान्य दतेात. पाणी ह ेजीवन असलां तरी येथे येणारा प्रत्येक जीव आपला जीव सरुवक्षत कसा रावहल याकिे 

कटाक्ष दते असतात. कारण जीवन-मतृ्यचूा खेळ पाण्याशेजारीच जास्त चालत असतो. 

मधबूाज या वशकारी पक्ष्याच ेआमच ेअांतर असावे केवळ शांभर-वदिश ेफुट एवढ.े क्षणाक्षणाला सरुवक्षतता 

तपासनू त्याचे आपली तषृ्ट्णा तपृ्ती करण्याचे काम सरुु होत.े आम्ही एकाच बैठकीवर बसनू त्याची मनसोक्त 

छायावचत्े वटपण्यात गुांग झालो होतो.  



सयूवप्रकाश ववरुध्द बाजनेू 

असल्याने छायावचत्े घेताांना थोिी 

कसरत होत होती. पाण्यात चोच 

बिुव ू बिुव ू काहीसी वर करत तो 

पाणी वपत होता. एकदाचे त्याच े

पाणी वपणे झाले आवण बसल्या 

बसल्या आपल्या पांखाांची 

हळूवारपण े उघिझाप करु लागला. 

हत्तीचे मोठमोठे कान जस ेसपुासारखे 

वदसतात अगदी मला मधबूाज 

आपले पांख उघिून बसला असताांना 

वाटल.े  

  



मधबूाज हा दवुमवळ वशकारी पक्षी असनू तो ज्या टापतू वदसतो तो टाप ूजैववक ववववधतेन ेसमधृ्द असल्याच े

मानले जाते. पयाववरण समधृ्दीसाठीही ही बाब अत्यांत महत्वाची आह.े 

मधबूाज हा घारीच्या आकाराचा वशकारी पक्षी आह.े याच्या रांगछटा वेळोवेळी बदलत असतात. तसा हा 

पक्षी करि्या रांगाचा असनू िोके गिद करि्या रांगाचे असते. खालील अांग वफकट तपवकरी व त्यावर सफेदरांगी 

उभ्या-आिव्या रेर्ा असतात. त्याचा मानेवरील छोटा तरुा काळसर रांगाचा असतो. हा तरुा एका बाजनेू पावहल्यास 

वदस ूशकतो. याचे पांख चांदरेी-करि्या रांगाचे असनू त्याच्या खालील बाजवूर जवळ जवळ असणार् या गिद 

रांगाच्या दांिरेर्ा असतात. त्याची वफकट करि्या रांगाची शेपटी टोकाला अधवगोलाकार असते. वतच्या टोकाला 

रुां द काळसर रांगाचा आिवा पट्टा असनू मध्यातही याच रांगाचा एक आिवा पट्टा असतो. या पट्टयाांच्या अधेमधे 

वफकट रांगाचे पट्टे असतात. शेपटीवरील ह े रेखाांकन पक्ष्यापक्ष्यागवणक बदल ूशकते. नर-मादी दोघेही सारखेच 

असतात. उि्िाण करताांना ह ेपक्षी सापमार गरुिासारख ेवदसतात. परांत ुत्याांच्या वशिवशिीत िोक्यावरुन आवण 

लाांब मानेवरुन याांची वेगळी ओळख होऊ शकते. याच्या चांदरेी करि्या रांगाच्या आतील अांगावर अवधक गिद 

रांगाच्या रेर्ा आवण शेपटीवर दोन काळवसर पट्टे असतात. ववपलू वकृ्षराजी असलेल्या प्रदशेात तो राहतो. अधव-

नागरी भागातील झािी असलेल्या टापतूही त्याचा वावर असतो. बहुधा तो एकेकटा वदसतो. वकत्येकदा ते एकत् 



वस्ती करतात. मोठ्या प्रमाणात मध व पोळयातील अळ्या, प्रसांगवश लहान लहान पक्षी, सरीसपृ प्राणी, बेिूक, 

कीटक ह ेमधबूाजचां खाद्य आह.े आवाज ककव श वशटीसारखा असतो. एवप्रल ते जनू हा या पक्ष्याांचा ववणीचा 

हांगाम असतो. 

आपली तषृ्ट्णा येथेच्छ भागल्यावर पांखाांची उघिझाप व साफसफाई केल्यानांतर मधबूाजने परत एकदा आपल े

मोठमोठे दान्हीही पांख उघिले. दगिावरुन हळूच पाय उचल ूलागले. आवण एक उि्िाण घेत दरूवर नभात अदृश्य 

झाला. आम्हीही मधबूाजच्या आजच्या मनसोक्त दशवनाचा मोरवपसारा मनात साठवनू परतीच्या मागाववर लागलो. 

    . . . . . 

  



 

 

 

 

5 माळरानाचा हशकारी – 

 सापमार गरुड 

 

  

 

  



पौर्ाच्या शभुारांभी पाखर पहाटे दचुाकीने जांगल भटकां तीस वनघालो. दोन वदवसापवूी अवकाळी पाउस पिून 

गेल्यान ेवातावरणात गारवा वाढला होता. अमरावतीच्या पवेूकिे नाांदगाव पेठवरुन साविी आवण तेथनू जळका 

शहापरू जलाशयाकिे पावलां पिली. जलाशयाच्या अलीकिे असलेल्या गवती माळरानात नानाववध पक्ष्याांच्या 

आवाजाचा कलरव सरुु होता. त्यात आघािीवर होत ेवपवळ्या गाठीच्या माळवटटव्या. उांच पाय, मातकट तपवकरी 

रांगावर पाांढर् या रांगाचे पोट, िोक्यावर काळ्या रांगाची टोपी व िोळ्यावर आवण समोर वपवळ्या रांगाची वकां चीतसी 

लाांबट गाठ असलेले ह ेसरेुख पक्षी टी-ई, टी-ई असा आवाज काढत होते. त्याांच्या आवाजामळेु तणृमेळ्याला 

जण ूकां ठ फुटला होता.  

पढेु गवती माळरानातील पायवाटेन ेपायी भटकां ती करता करता मवुनयाांचे थवेच्या थवे पढृुयातनू उध् ळायचे 

आवण बाजचू्याच बोरी-बाभळीच्या झिूुपावर जावनू बसायचे. परत काही अांतरावर झिूुपावरुन उिून पगदांिीवर 

येवनू बसायचे. थव्यामध्ये लक्ष वेधनू घ्यायचा तो लाल-ताांबिया चटणी रांगाचा काळ्या वठपक्याांचा मवुनया नर. 

अहाहा…! काय त्याची सुांदरता ! वनसगावन ेपक्षीकुळाांमध्ये नरावर सौंदयावची मकु्तपणे उधळण केली आह,े ह े

मवुनया नराच्या अनोख्या सौंदयाववरुन लक्षात येत.े सकाळच्या अन्न शोध कायवक्रमात ते गुांतले होते. माळरानावरुन 

एक नजर दरूवर गेली तोच काळववटाचां एक पाच सदस्याांचां कुटूांब एवढ्या दरुुन आमच्या उपवस्थतीची चाहूल 



लागताच जागच्या जागी थाांबलां. त्याांच्या िोळे आवण कानाच्या हालचालीवरुन ह ेलक्षात येत होतां. मात् काळ्या 

वपळदार उभ्या वशांगाचा नर काळववटची सरुवक्षततेची धिपिही लक्षात येत होती. शेवटी अख्या कुटूांबाने आपली 

वदशा बदलली व पलीकिच्या रानात पसार झाले. 

अथाांग पसरलेल्या गवती माळरानातनू पायी भटकता भटकता एका ववजचे्या खाांबाकिे लक्ष गले ेआवण 

आमच्या उपवस्थतीमळेु एका मोठ्या पांखाच्या वशकारी पक्ष्याने तेथनू उि्िान भरल.े दरूवर अांदाजे एक वदि 

वकलोमीटरवरच्या किुवनांबाच्या झािावर तो जावनू बसला. चाांगली सांधी साधनू आली होती. चैतन्य आवण जोश 

सांचारला. तसाच मी पायी पाठलाग सरुु केला. जवळपास दोन फुट उांचीच्या गवताला तिुवत तिुवत मी त्या 

वदशेन ेवनघालो. दरुुनच साधारणत: एक हजार फुटावरुन त्याला कॅमेरात क्लीक करता करता त्या वशकारी पक्ष्याने 

आणखी एक उि्िान भरल.े मी परत त्या तणृमेळ्यातनू कशाचीही पवाव न करता झपाझप पावलां टाकत पनु्हा 

दोन-तीन फलांग दरू असलेल्या त्या वदशेन ेवनघालो. तो जवळपास तेथ ेवीस फुटाच्या झािावर जावनू बसला 

होता. आता दरूवरुनच त्याचे अांतर कमी कमी करत, धापा टाकत टाकत एक एक छायावचत् कॅमेरात बांद करु 

लागलो. सारे लक्ष त्याच्या आवण कॅमेराच्या फोकसवर कें द्रीत केले होत.े काही वेळ आजबूाजलूा काय आह े

याचे भानही हरपनू गेले. जवळपास दहा वमनीटे या वशकारी पक्ष्याचे वचत्ण केले तोच परत त्यान ेआपल्या भल्या 



मोठ्या पांखाची हालचाल करत एक मोठ्ठी उि्िाण भरली आवण वदगांतरात अदृश्य झाला. हा होता सापमार गरुङ 

इांग्रजीत याला Short-toed Snake-Eagle असे म्हणतात.  

सापमार गरुि हा आकारान ेकाळ्या घारी एवढा तपवकरी रांगाचा, छाती खालील शरीर पाांढर् या रांगाच ेअसनू 

त्यावर गिद तपवकरी रांगाच्या रुां द रेर्ा असतात. िोके मोठे घबुिासारख ेअसनू हवेत वघरट्या मारत असताांना 

चांदरेी करि्या रांगाचा वदसतो. याचे िोके गिद रांगाचे असनू शेपटीवर साधारण: तीन आिव्या रेर्ा वदसतात. याच े

पाय वपसववरवहत असनू नर-मादी जवळपास सारखेच वदसतात. एकट्याने खलु्या माळरानी प्रदशेात सापमार गरुि 

या वशकारी पक्ष्याचे मखु्य अन्न साप असनू आपल्या तीक्ष्ण नजरेन ेते गवतातील सरपटणारे जीव शोधनू त्याची 

वशकार करतात. म्हणनूच याला माळरानाचा वशकारी असे म्हटल्या जात असाव.े ववणीच्या हांगामात या सापमार 

गरुिाची नर-मादी आकाशात ववववध कसरती करताांना आढळून येत.े याांचा ववणीचा हांगाम विसेंबर ते मे असा 

असतो. 

गवती तणृमेळ्यातनू जवळपास चार-पाच वकलोमीटची पायी भटकां ती करुन जळका शहापरू जलाशयाकिे 

वनघालो. या वर्ीही पाऊस भरपरू झाल्यान ेजलाशय तिूुांब भरले होत.े त्यामळेु पाणपक्षी फारसे वदसले नाहीत. 

परांत ुउजवीकिच्या काठावर सात-आठ परदशेी स्थलाांतरीत राजहांस पक्षी दगि-मातीवर बसल ेहोते. त्याांना माझी 



हलकीसी चाहूल लागली आवण उि्िाण भरल ेतोच जलाशयाच्या पवेूच्या काठावरच्या गवती वनस्पतीतनू 

शेकिो राजहांसाचा थवा क्वॉग ्क्वाांग करत आम्ही उपवस्थत होतो त्या भागाकिे येव ूलागला. परांत ुजवळपास 

येताच त्याांना या काठावरच्या राजहांसाांनी उि्िाण भरलेली वदसताच त्याांनीही आपली वदशा बदलली आवण 

जवळच्याच शेवती तलावाकिे वनघाल.े जाताांना नभातनू शेकिो राजहांसाचा थवा हळूहळू लहान काळ्या 

वठपक्या एवढा होवनू अदृश्य झाला. आवण माझी पावलांही परतीवर माघारी वळली. 

  . . . . . 

  



 

 

 

 

 

 

6 सारसाच देणां 

  

  



पौर् मासच्या सरुुवातीच्या चरणी भल्या पहाटेच गोंवदयावरुन सारस पक्ष्याांच्या शोधात वनधालो. बोचर् या 

थांिीचा जोर जास्त वाढला होता.  दहा वकलोमीटरवरच्या रावणवािीनांतर जवळपास 12 वकलोमीटरवर 

अांतरावरील कामठा गावाजवळ पोहोचलो.  पढुयातील वझलवमली जलाशयाच्या पररसरात पाय ठेवताच गार 

वार् याच्या झळूका अांगाला झोंबत होत्या.  उजवीकिील तलाव आवण िावीकिील तोिणी झालेल्या धानशेतावर 

दधुाळ धकुां  पसरलां होतां.  तलावाला असांख्य पाणपक्ष्याांच्या आवाजाचा कां ठ फुटला होता.   

 

  

 

िोळ्याने दरूदरूपयंत सारस पक्ष्याचा शोध सरुु होता.  परांत ुत्या पररसरात त्याचे कुठेही अवस्तत्व जाणवले 

नाही.  पढेु वळसा घेवनू वझलवमली जलाशयाच्या काठावर पोहोचलो.  िावीकिे ववमानाची जनुी धावपट्टी आवण 

उजवीकिे तलाव यामध्ये असणार् या रस्त्यावर येवनू आम्ही थाांबलो.  तलावाच धनवर, कुट, लालवशर बदक, 

पाणवपपलुी, जाांभळी पाणकोंबिी इ. पक्षी अन्नाच्या शोधात मग्न झाले होत.े  माझे नेत् मात् जलाशयाच्या 



सभोवताल दरूदरूपयंत सारसाला शोधत होत.े  बराच शोध घेवनू पढुील दीि वकलोमीटरवरच्या परसवािा 

तलावाकिे वनघालो. 

परसवािा गावातनू पढेु जाताांना रस्त्याच्या दतुफाव असलेल्या प्रत्येक घराच्या चनुामातीच्या वभांतीवर ववववध 

पक्ष्याांच ेरांगीत वचत् हातान ेकाढलेल ेवदसत होत.े  सोबत प्रत्येक वचत्ाखाली त्या त्या पक्ष्याच ेनावही वदल ेहोते.  

येणार् या जाणा-याांना ह ेसुांदर वचत् आकवर्वत करत होत.े  त्यामळेु मलुाांना वनसगावतील पक्षीकुळाांचे प्राथवमक ज्ञान 

वमळत.े  मला व आमच्या चमलूाही हा प्रयत्न अत्यांत स्ततू्य वाटला.  पढेु दोन्ही बाजचू्या धानाच्या शेतातनू 

परसवािा जलाशयावर पोहोचलो. 

येथ ेतलावाच्या काठावर सुांदर असा वनरीक्षण मनोरा उभारला आह.े  तेथनू दरूपयंत तलावातील पक्ष्याांच े

वनरीक्षण करता येत.े  हा तलाव असांख्य पाणवनस्पतींनी व्यापला आह.े  मधेमध ेपान वनस्पतीची बेटही वदसत 

होती.  येथ ेनानाववध पक्षी अन्नाच्या शोध मोवहमेत दांग झाले होत.े  त्याांच्या वनरीक्षणात बराच वेळ घालवला 

पण येथेही सारस नजरेत पिले नाही.  सयूव िोक्यावर येव ूलागला होता.  परतीची पावलां पिली.  एवढ्यात 

गाईिकिून पलीकिच्या भागात सारसाच्या अवस्तत्वाची बातमी वमळाली.  आम्ही पटापट गािीत बसनू त्या 

भागाकिे वनघालो. 



तेथ ेपोहोचताच रस्त्यावर गािीतनू खाली उतरलो.  सारसावर गेल्या तीन वर्ावपासनू अभ्यास करणारे मकुुां द 

धवेु याांनी बोटान ेदरूवर असलेली सारसची जोिी दाखवली.  धान कापलेल्या शेतात आमच्यापासनू ती जवळपास 

एक हजार वमटरवर असावी.  सारसाचे नर-मादी दोघेही थोि्याफार अांतरावर बसल ेहोते.  छायावचत्णाच्या दृष्टीने 

अांतर जास्त असल्याने हळूहळू अांतर कमी कमी करत वाकत वाकत शेतातील मातीच्य ढेकलाांमधनू आम्ही पढेु 

पढेु सरकत होतो.  पावलापावलावर सारसाांना कॅमेरात वटपणे सरुु होत.े  अहाहा.  कीती सरेुख रांगसांगती वनसगावने 

सारसावर चढवली आह.े  सांपणूव शरीर करि्या रांगाचे, त्यावर चाांदीसारखी झळाळी.  गळा व मान लाल रांगाची, 

िोक्याच्या मधोमध टाळूवर करि्या रांगाचा वठपका असनू कानाजवळही करि्या रांगाचा पट्टा वदसत होता.  िोळे 

लाल रांगाचे तर चोच जवळपास सहा इांचाची हलकीसी वनमळूती असनू ती वहरवट रांगाची वदसत होती. मान लाांब 

असनू पाय लाांब ताांबसर रांगाचे होत.े  पायाला लाांब नख ेअसनू ती आत मोिलेली होती.  मानेवरच्या लाल रांगात 

वेलवेटसारख ेउांचवटे वदसत होत.े  काही वेळातच त्याांना आमची चाहूल लागली आवण सरुवक्षततेच्या दृष्टीने 

दोघेही सावध झाले.  काही क्षण आम्हीही तेथेच थाांबलो.  परत हळूवार पावलाांनी पढेु ढोपरावर सरकायला 

लागलो.  आता ही जोिी एकमेकाजवळ येवनू पाठमोरी होवनू पलीकिे एका मोठ्या झिूुपाआि जाव ूलागली.  

दोघाांमध्ये काहीतरी वहतगजू सरुु होत.े  



  



एवढ्यात उ्ि्िाणाकररता दोघाांनीही पांख फिफिवले आवण कुरवर कुरवर मोठ्याने आवाज करत त्याांनी नभात 

उि्िाण भरली.  बर् याच दरूपयंत जावनूही त्याांचा आवाज स्पष्टपणे कानी पित होता.  काही क्षणात ती जोिी 

वदगांतरात नाहीसी झाली. 

भांिारा, गोंवदया वजल्हयात सारस पक्ष्याांच्या सांरक्षण आवण सांवधवनात श्री मकुां द धवेु या व्यक्तीचा प्रवास 

अत्यांत प्रेरणादायी आह.े  लहानपणापासनू त्याांना सारसाचां आकर्वण होतां.  ते म्हणतात- 1980-85 पयंत या 

भागात भरपरू सारस होते.  परांत ु त्यानांतर ते अत्यांत कमी कमी होत गेले.  1995 च्या आसपास वन्यजीव 

खात्याच्या प्रगणनेनसुार सांबांध महाराष्टात अवघ ेचार सारस वशल्लक रावहल े त्यानांतर मात् श्री धवेु ह ेसारस 

पक्ष्याांच्या शोधात आवण सांरक्षण व सांवधवनाच्या कामात त्याांच्या सहका-याांसोबत झपाटल्या गेले.  सारसाची 

अांिी पळवण,े वशकार करणे, ज्याांच्या धान शेतात ह ेपक्षी घरटी करतात  त्याांच्या वपकाांचे सारस ह ेफार नकुसान 

करतात.  त्याांची घरटी उध्वस्त करणे या बाबी त्यातनू समोर आल्या.  पण धवेु आवण त्याांच्या चमनेू 

गावागावातील सरपांच, पोलीस पाटील, ग्राम पांचायत सदस्य, वनसगव प्रेमी मांिळी, शाळेतील हररत सेनेच ेवशक्षक 

व ववद्याथी या सवांना सारस पक्ष्याबद्दल मावहती वदली व जनजागतृी मोहीम हाती घेतली.   

  



  



जनजागतृीमळेु याांच्या चमलूा वेगवेगळ्या पररसरातील सारसाच्या अवधवासाची वठकाणां कळली.  त्याचे 

सांरक्षण व सांवधवन केले.  ज्या शेतात सारस पक्षी घरटी करतात अशा शेतक-याांना ववश्वासात घेवनू त्याांना शेतातील 

नकुसान भरपाई दणे्यात येत.े  सारसाच्या अवधवासामळेु वपकाला सारस पक्षी हानीकारक असणार् या वकटकाांचा 

कसा नायनाट करतात व नकुसान होण्यापसनू कशी मदत करतो ह ेत्या शेतक-याांना पटवनू दणे्यात येत.े   वेळोवेळी 

व् याख्यान,े वसनेमा स्लाईिव्दारे प्रबोधन करुन जनजागतृी करण्यात येत.े  तसेच सारस पक्ष्याांची अांिी खाल्ल्याने 

बवासीर नावाचा दधुवर आजर होतो ह ेसाांगण्यात येत.े  श्री मकुुां द धवेु याांच्या दोन तपाच्या तपियेला आज यश 

आले आह.े  आता भांिारा-गोंवदया वजल्हयात सारस पक्ष्याांची जवळपास 80 च्या आसपास सांख्या पोहचली 

असल्याच ेत्याांनी साांवगतले. 

सारस पक्षी भारतात गांगेचे खोर, उत्तर प्रदशे, राजस्थान, गजुरात, हररयाणा, आसाम, नेपाळ, पविम बांगाल 

या भागातील नद्याांच्या पात्ात, उथळ पाण्याच्या तलावात आढळतात.  तर मध्य भारतात तलावाांच्या व 

धानवपकाांच्या भांिारा-गोंवदया वजल्हयाांत आढळतो.  हा पक्षी स्थावनक असनू एक जोिी तयार झाल्यावर त्याांचे 

घरटे, अवधवास ह ेत्या जोिीन ेप्रमावणत केलेले असते.  दरवर्ी ते एकाच भागात आपली घरटी तयार करतात.  

एका सारस जोिीच्या अवधवास के्षत्ात दसुरी जोिी लिुबिु करीत नाही.  वपल्लां पणूवता तरुण झाल्यावर 



उन्हाळ्यात आई-विीलाांपासनू ते अलग होवनू आपलां स्वतांत् अवस्तत्व वनमावण करतात.  ज्याांच्या जोि्या झाल्या 

नाहीत ते सवव एकत् जमनू थव्यान ेराहातात.  ज्या वठकाणी अन्न, सरुक्षा व लपण आहते अशा वठकाणी ते एकत् 

राहतात.  जोिी जमववण्यासाठी मादीसमोर नर आकर्वक अस ेनतृ्य करतो.  यावेळी मान खाली वर करणे, पांख 

लाांब पसरवण,े लहान काि्या वकां वा गवताच्या ओांब्या ते एकमेकाांवर फेकतात.  ह ेकरताांना मादीची मान खाली 

असते.  तर नराची मान वर व चोचही वरच असते.  तसेच पांख लाांब पसरवलेले असतात.  एकदा जोिी जमल्यावर 

पावसाळ्यात ते आपल्या भावी सांसारासाठी थव्याचा त्याग करुन अखेरच्या क्षणापयंत एकमेकाांसोबत राहातात.  

नर-मादीच्या जोिीतील एखादा मरण्  पावला तर दसुरा जोिीदार त्या क्षणापासनू अन्न त्याग करुन आपलां जीवन 

सांपवतो. श्री मकुुां द धवेु याांनी अशा एका जोिीचे स्वता वनरीक्षण केले आह.े  

भांिारा-गोंवदया पररसरातील परसवािा, वझलवमली, शृांगारबन, लोहारा, बाजारटोला, गांगाझरी, गोठणगाांव या 

तलावात सारस जनू ते ऑक्टोबरमध्य ेघरटी करतात.  पावसाळा जास्त प्रमाणात असला तर परुुर्भर पाण्यावर 

तर कमी पाऊस होणार असेल तर धानाच्या शेतात टोंगळ्याएवढ्या पाण्यावर घरटी करतात.  घरटी करताांना 

बोिीत उथळ पाण्यात आजबूाजचूे गवत उपटून ते घरटी तयार करतात.  तर भाताच्या शेतात भापवपके उपटून 

घरटी करतात.  



  



घरटे जवळपास पाच ते सहा फुट पररघाचे असनू तीन फुट उांच असते.  त्यात मादी दोन वकां वा तीन पाांढर् या 

रांगाची अांिी घालते.  अांिी उबवण्याचे कायव नर-मादी दोघेही करतात.  वजनाने अांिे 200 ते 240 गॅ्रम एवढे 

असते.  पाांढर् या रांगाच्या अांि्यावर ताांबसू रांगाच ेवठपके असतात.  28 ते 31 वदवसानांतर अांिी उबवनू वपल्लां 

बाहरे येतात.  तेव्हा त्याांचा रांग वपवळसर असतो.  त्यानांतर हळूहळू ताांबसर रांगाचे होतात.  काही वदवस नर-मादी 

वपल्लाांना अन्न भरवण्याचे काम करतात.  वपल्लां मोठी झाल्यावर स्वताचे अन्न स्वताच वमळवतात.  काही धोका 

असल्यास आई-विील वववशष्ट आवाज करुन वपल्लाांना सावध करतात.  50-60 वदवसानांतर वपल्लां लहान लहान 

उि्िाण भरायला लागतात.  सारस हा पक्षी मासभक्षी व तणृभक्षी असनू लहान वकिे, मास,े लहान साप, सरिे, 

बेिूक व पाण वनस्पती, कां द, बीया, धान व गहू ह ेत्याांच ेअन्न आह.े 

घरट्यात अांिी घातल्यानांतर कोल्ह,े लाांिगे, कुत्े, कावळे, वशकारी पक्षी, साप असल्यास माय बाप अवतशस 

सतकव  असतात.  यावेळी वशका-याांना ते पळवनू लावतात.  वेळप्रसांगी आपल्या मोठया चोचीन ेहल्ला करतात.  

Monocrophos व Dieldrrin वकां वा Themate ह े रसायन लागलेले अन्न खाल्ल्याने सारसाची वपल्लां 

दगावतात.  उिताांना कधीकधी हा पॉवर इलक्रीक तारेच्या सांपकावत येवनू दगावतात.  मात् ज्या शेतक-याांच्या 

शेतात घरटी असतात त्याांच्यावर सारस कधीही हल्ला करत नाहीत.  अनोळखी व्यक्तीवर ते हल्ला करतात. 



महर्ी वावल्मकींना रामायण ह ेमहाकाव्य सचुण्यास सारस पक्षीच कारणीभतू आह.े  महाकवी कावलदास 

याांच्या मेघदतू काव्यात या पक्ष्याचा सारस क्रौंच्च असा उल्लेख आह.े 

भांिारा-गोंवदया भागातील गोंि जमातीचे आवदवासी पाच दवेापैकी एक सारस पक्ष्याला मानतात व त्याची 

पजूा करतात.  गजुरातमध्ये आजही ग्रामीण भागात नव वरवधलूा लग्नानांतर सारसाची जोिी दाखवतात.  पक्षी 

वदसला नाही तर त्याांचे वचत् त्याांना दाखववण्यात येत.े 

सारस पक्षी आपल्या शरीरावरील ववशेर् म्हणजे मानेचा रांग व आवाजातील बदल याव्दारे ते एकमेकाांना 

सतकव  करतात.  तसेच आनांद व्यक्त करताांनासधु्दा त्याांच्या मानेजवळील रांग अजनू उजळ होतो.  नभात उिताांना 

सारस पक्ष्याांचा थवा इांग्रजी व्ही आकारात उित.े  घरट्याजवळील अांिी नष्ट झाल्यास लगेच दसुर् या वठकाणी 

घरटी तयार करुन अांिी घालतात.  सयूव माथ्यावर आला होता.  थोिेफार उन्हाचे चटके जाणवायला लागले होत.े  

चार तासाच्या धावपळीमळेु चेहरेही थकवा आल्यागत झाले होत.े  सारसाच्या दशवनाने धन्य झाल्यासरख ेवाटत 

होत.े  लगेच आम्हीही परतीवर लागलो. 

    . . . . . 

  



 

 

 

 

 

7 …तो राजिांस एक 

  



भल्या पहाटे पौर्ाचा बोचरा वारा अांगावर घेत घेत िाांबरी सिक ओलाांिून एका दगि-धोंियाच्या रस्त्यावर 

पावलां पिली.   उजव्या बाजनेू ताांबिया-सोनवपवळया रांगातील तणृमेळा दरूदरूपयंत पसरला होता.  रानवचमणी, 

वतरवचमणी, चांिोल, वटवटया, वशांपी इ. रानपाखराांची अन्न वमळववण्याची धावपळ सरुु होती.  बाभळीच्या लहान 

मोठया झािाझिूुपाांवर बलुबलु, मैना, खाटीक इ. पक्ष्याांची लगबगही लक्ष वेधत होती.  सार् या तणृमेळयाला जण ू

कां ठ फुटला होता. 

सयूवगांगा तलावाकिे जाणारी ही रानवाट.  काही अांतरावरील तणृमेळयातील अचानक एका हालचालीने 

लक्ष वेधल.े  कां बरेएवढया सोनेरी-मातकट गवतात दरूवर वनलगाईचे दोन-अिीच वर्ावचां पािस लपत छपत 

सावधपणे झिूुपाआि होव ूलागलां होतां.  माझी नजर अवती भोवती वफरु लागली.  पढेु पांधरा वनलगाईचां अख्खां 

कुटूांब त्या पािसाची वाट पाहात ऊभां होत.े  त्यात अत्यांत बळकट दहेयष्टीचा, हनवुटीवर दाढी फुटलेला कळपाचा 

नायक नर कान आवण िोळे टवकारुन सरुवक्षततेचा आढावा घेत ऊभा होता.  मी दरूवरुनच त्याची सावधपणे 

छायावचत् घवे ूलागलो.   परांत ुरानसखा कुमार पाटील कळपाच्या जवळपास दोन-वतनश ेफुट अांतरावर पोहचनू 

वव्हिीओ वचत्ण घेत होता.  कमी अांतरामळेु प्रमखु नर अवतसावध झाला.  कारण कुमार लक्ष्मणरेर्ेपयंत पोहचला 

होता.  प्रसांगावधान ठेवनू पावलां माघारी वफरली आवण थेट जलाशयावर पोहचलो. 



पवेूकिच्या पहाटवकरणाांत सयूवगांगा जलाशय उजळून वनघालां होतां.  तलावाच्या तीनही बाजनेू तरुळक 

वकृ्षराजी व गवताळ रमणे आवण पविमेकिे जलाशयाची आिवी वभांत होती.  तलावातील पाण्याच्या मध्यभागात 

असांख्य परदशेी स्थलाांतरीत पक्ष्याांचा मेळा शाांतपणे मकु्तववहार करत होता.  अधनूमधनू येणार् या आँग आँगsss 

आवाजान ेजलाशयालाही कां ठ फुटत होता.  तो होता दखेण्या राजहांस पक्ष्याांचा थवा.  तलावाच्या काठावर 

वचत्बलाक, पाणवटटवा, चाली, वपवळया नाकाची वटटवी, कां ठेरी वचलखा इ. पाखराांचा पोट भरण्याचा सपाटा 

सरुु होता.   राजहांसाचे आमच्यापासनू अांतर फार जास्त असल्यान ेआवण प्रकाशाची वदशा बदलत असल्याने 

आम्ही दोघेही वभांतीवरुन जलाशयाच्या पलीकिच्या काठावर पोहचण्याकररता वनघालो.  काळी वेळातच त्या 

वदशेला पोहचनू एका बाभळीच्या सावलीत पाठीवरील अनावश्यक सामान ठेवल ेआवण कॅमेरा व गळयात दवुबवन 

लटकून पढुयातील लहानशा टेकिीकिे सावधपण ेवनघालो.    

दगि-धोंियाच्या या टेकिी पलीकिून लागनूच जलाशयाचा काठ असल्यान ेहळूवारपणे पोटावर घासत 

घासत वर चढलो आवण पढुयातील दृश्य पाहून क्षणभर बोबिीच वळली.   शेकिोच्या आसपास शभु्र पाांढर् या 

रांगाच,े िोक्यावर दोन काळे आिवे पटे्ट, पाांढर् या मानेवर काळया उभ्या रांगाचे दोन उतरत ेजाि पट्टे असलेले दखेण े

राजहांस होते.  जलाशयातील चांदरेी पाण्यावर शेकिे सुांदर सुांदर पाांढरी कमळ फुलां उमलावी तस ेह ेदृश्य होते.  



त्यातील काही आपले अन्न शोधत होत े तर काही बसनू मानेत आपली चोच खपूसनू शाांत बसल े होते.  

जलाशयातील एका लहानशा मातीच्या बेटावरच्या दगिाांवर त्याांची पाांढरी ववष्ठा तर मातीवर लहान-लहान पाांढरी 

वपसां पिलेली वदसत होती.  थव्यातील बहूतेक सवव राजहांस शरीराने अवतशय सदुृढ वाटत होती.  या दखेण्या 

राजहांस पक्ष्याच्या वणवनाबद्दल पढुील शब्द तांतोतांत लाग ूहोतात. 

एके हदनी परांतु हपल्लास त्या कळाले, भय वेड पार त्याचे वार्यासवे पळाले 

पाण्यात पािताांना चोरुहनया िणैक, त्याचेच त्या कळाले तो राजिांस एक || 

आता अख्खा जलाशय आवण हा सांपणूव थवा पढुयात होता.  नजरेसमोरील दृश्यान ेरोमरोमात नवचैतन्य पसरलां 

होतां.  मात् कॅमेरा लहान असल्याने चाांगले छायावचत् घेण्याकररता हळूवारपणे काठावर पोहचण्याकररता टोंगळे 

आवण ढोपराचा वापर करीत एक-एक फुट घासत पढेु जात होतो.  एकदाचां कसांबसां अगदी काठावर पोहचलो.  

राजहांसाांचे अांतर असावे अांदाज ेदोनश ेफुट. 

पथृ्वीतलावर सजीवसषृ्टीची प्रथम उत्पत्ती पाण्यातच झाली.  त्यानांतर ते भभूागावर आले.  परांत ुमानवासहीत 

सांपणूव सजीवाांना जीवांत राहण्यासाठी सवावत आवश्यक गरज म्हणजे पाणी.  धरणां, जलाशय आहते म्हूणन सजीव 

आहते.  जेथे पाणी तेथे जैववाणी.  त्यामळेु जेवढी जास्त पाणीसाठे वनमावण होतील, तेवढी तेथे सजीवसषृ्टी वाढीस 



लागेल.  पक्षी ह ेपयाववरण सांतलुनात अत्यांत मोलाचा हातभार लावत असतात.  म्हणनू तर दरवर्ी लाखोच्या 

सांख्येत परदशेी स्थलाांतरीत पक्षी पथृ्वीच्या उत्तरेकिून आवशया खांिाकिे ववववध जलाशयाांवर येतात.  आपला 

भारत दशे हा त्यातील एक सवावत महत्वाची भवूम. 

सयूव पाठमोरा होऊ लागला होता.  उन्ह ेउतरु लागली होती.  चेहरे ओरबािल्यागत झाले होत.े  थकवाही जाणव ू

लागला होता.  सयूवगांगा जलाशयावरील दखेण्या राजहांस पक्ष्याांच्या दशवनाने धन्य वाटत होत.े  पावलां माघारी 

वफरता वफरता शब्द गणुगणुत होतो-   



एका तळयात होती बदके वपल ेसरेुख 

होत ेकुरुप विेे वपल्ल ूतयात एक 
 

कोणी न त्यास घेई खेळावयास सांगे 

सवावहुनी वनराळे ते वेगळे तरांगे 

दावनूी बोट त्याला, म्हणती हसनू लोक 

आह ेकुरुप वेिे वपल्ल ूतयात एक 
 

वपल्लास द:ुख भारी, भोळे रिे स्वत:शी 

भावांि ना ववचारी, साांगेल ते कुणाशी? 

जे ते तयास टोची दावी उगाच धाक 

आह ेकुरुप वेिे वपल्ल ूतयाांत एक 
 

एके वदनी परांत ुवपल्लास त्या कळाल े

भय वेि पार त्याचे वार् यासवे पळाल े

पाण्यात पाहताांना चोरुवनया क्षणैक,  

त्याचेच त्या कळाल ेतो राजहांस एक. 



 
 

 

 

 

 

8 हिरवां तळां 

 

 

  

पाणलावा नर  



शरद ऋततुील कावतवक मास म्हणजे नानारांगी फुलाांच्या उत्सवाचा मवहना. त्यात सकाळी पिणारी गलुाबी 

थांिी आवण काही प्रमाणात पररसरावर पाांघरणारे धकेु. वर्ाव ऋत ूसांपला की माझी पावलां पक्षी वनरीक्षणाकररता 

तळयाांकिे पिू लागतात. वदवाळीचा सण आटोपनू नकुतेच दोन वदवस झाले होत.े यावर्ीचा पावसाळा बराच 

लाांबल्याने नोव्हेंबरच्या सरुुवातीच्या आठवि्यातही रोज पावसाच्या एक दोन सरी येवनू जात होत्या. त्यामळेु 

पवेूकिचा पहाटेचा सयूवकाशही थोि्याफार ढगाांमधनू बाहरे पिण्याचा काहीसा आटावपटाच करत होता. आमचा 

पररसर तसा शहराच्या काठावरील असल्याने बोरी-बाभळीचा झिूुपी जांगलसदृश ्य भाग आह.े कुठे अधेमध्ये 

लहान-सहान पाण्याची तळे साठलेली वदसतात. 

शहराचा शेवटच्या वसाहतीचा हा भाग असल्याने एका वठकाणी जवळपास एक एकर जागेत वसाहतीतील 

साांिपाणी एकत् होवनू त्याला तळ्याचे स्वरुप आल ेआह.े ह ेपाणी वाहात ेनसल्याने पाण्यावर शेवाळी वनस्पतीचे 

राज्य पसरलेले आह.े त्यामळेु सांपणूव तळ्यावर वहरवा रांग पसरला आह.े या वहरव्या तळ्याच्या पवेूकिचा भाग 

माणसूभर ऊां चीच्या लई गवतान े माजला असनू दोन-चार वठाकाणी बोरीची दहा-बारा फुटाची झािे आहते. 

तळ्याच्या पाणथळीत दोन-तीन फुटाांच ेकाटेरी बाभळू, बोर, काटबोर,बोरु गवत इ.गोतावळा वमळून जवळपास 

एक फुट पररघापासनू तीन-चार फुट पररघाएवढी असांख्य झिुपे आहते. तर उत्तरेकिे पाचश ेफुटावर साांिपाण्याचा 



ओढा वाहत असनू त्यावरील काठावर बाभळी, बोरीची मोठमोठी वाढलेली झािे एकमेकात घट्ट हात घालनू 

आनांदानां जीवन जगत आहते. या वदवसात वहरव्या बाभळींना सध्या वपवळीगदव फुले लविली आहते. तर तळ्याचे 

वनरीक्षण करण्याकररता फक्त एकच मागव आह,े तो म्हणजे मखु्य रस्त्याचा काठ. तेथनू तळे जवळपास तीस-

चाळीस फुटावर आह.े या काठाने तरोटा, गोखरु, वहवर आवण रायमवूनयाची असांख्य झिूुपाांची एक वभांतच उभी 

झाली असनू त्यावर लाल फुलाांची गणेशवेल, वपवळ्या फुलाांची रानदोिकीची वेली पसरल्या आहते. घाणेरी तर 

गलुाबी-वपवळ्या मोतीदार फुलाांनी बहरली आह.े नानाववध रांगाच्या फुलाांनी जण ूताटवेच अांथरलेली ही झिुपी 

वभांत.  

या वहरव्या तळ्यात पाांढर् या छातीच्या पाणकोंबि्याांची अन्न शोधायची हालचाल वदवसभर सरुुच असते. 

काही वठकाणी साधक अवस्थेतील ढोकरी बगळा वशकारीसाठी टपनू बसलेला वदसनू येतो. ततूवार पक्षीही 

अन्नासाठी येण-ेजाणे करत असतो. झिुपाांवर मवुनया, बलुबलु, वटवट्या, वशांपी इ. पक्ष्याांची हालचाल सरुुच 

असते. तळ्याचे वनरीक्षण करता करता काही क्षणाकररता मास,े साप, बेिकां  इ. हालचाली मधनू मधनू वदसनू 

येतात. तर तळ्यातील वकिे – वकटकां  खाण्यासाठी खांि्या, वनळकां ठ, कोतवाल, बलुबलु, वेिा राघ ूइ. पक्ष्याांच्या 

नाना कसरती सरुु असतात. त्याबरोबर अधनू मधनू तळ्यावर वचतरूाांचे थवेही येवनू वनघनू जातात. पलीकिच्या 



नाल्यातनू वतवत्तराच े वनल,ू वनल,ू वनल…ू आवाजही नर-मादी एकमेकाांना साद घालताांना ऐकू येतात. हा पक्षी 

आपल्यापासनू पाच-दहा फुटावर असनूही तो सहसा वदसनू पित नाही. आवाज मात् सरुुच असतात. तो एकप्रकारे 

आपली भलुभलैुय्या करत असते. वनसगव हा जीवनशक्तीनां एवढा समधृ्द असतो की, जाणां-येणां ह ेवनत्य घितच 

असतां.  

काही वेळान े या वहरव्या तळ्यातील काठावरील एक फुट लाांबीच्या वहरव्या मखमली गवतात दोन 

वेगवेगळ्या रांगाच्या नर-मादी पक्ष्याची हालचाल नजरेत पिली. मादी पढेु पढेु तर नर माग ेमागे जात तेथील 

माणसूभर ऊां च गवतात पसार झाले. ते होते रांगीत पाणलावा (Greater painted Snipe)चे जोिप.े बराच वेळ 

शोधनूही ते बाहरे आले नाहीत. मीही परतीवर वफरलो ते दसुर् या वदवशी पहाटे येण्याकररता. 

कोवळी सयूववकरणां वहरव्या तळ्यावर पसरु लागली होती. तळ्यातील एका लहानशा झिुपाबाहरे पाणलावा 

पक्ष्याचा नर आपल्या लाांब टणकदार चोचीन ेस्वत:चे पांख साफ करण्यात मग्न झाला होता. लाांब शेपटी, सरळसोट 

परांत ुटोकाला वकां वचत खाली वळलेली चोच. रांगाने ऑवलव्हसारखा असनू त्यावर तपवकरी व काळसर रेर्ा आवण 

खणुा, खालील अांग मखु्यत: तपवकरी आवण सफेद रांगाचे. िोळ्याभोवती पाांढरट रांगाची वतुवळे तसेच िोळ्यामागे 

पाांढर् या रांगाचा धब ्बा आवण खाांद्यावरुन छातीकिे जाणरे पाांढर् या रांगाचे पट्टे या हमखास खणुा. मान आवण 



छातीवर, तपवकरी आवण काळ्या रांगाचा लवलेश नसल्याने नर मादीपेक्षा कमी नखरेल वदसतो. ह ेपक्षी एकेकटे 

अथवा ववरळ गवतात बोरु गवताच्या दलदलीत आढळतात. नराचे पांख साफ करण्याच ेकाम पणूव झाल्यावर अांग 

झिकून रांगीत पाणलावा नर अन्न शोधण्यासाठी पषृ्ठभाग खाली-वर करत आपली लाांब चोच पाण्यात खपुसनू 

पाण्यातील लहान-सहान काि्या ओढून बाजलूा करत होता. यावेळी अहाहा… काय ती रांगसांगती! ह ेपाहून मी 

थक्क झालो. लाांब टणक चोच. ताांबट-काळपट रांग. िोळ्याभोवती पाांढरे किे. छातीपासनू खाली पाांढरा रांग. 

पाठीवरुन दोन पाांढरे पट्टे थेट िोक्यापयंत जावनू दोन्ही खाांद्यावरुन थेट गळ्याच्या खालपयतं पसरलेल.े 

गळ्याभोवती हा पाांढरा पट्टा मोत्याच्या हाराप्रमाणे मादीच्या गळयात शोभनू वदसतो. सवावत महत्वाची बाब 

म्हणजे पक्षीकुळामध्ये बहूतेक नर ह ेमादीपेक्षा अवधक सुांदर असतात. परांत ुया रांगीत पाणलावा पक्ष्यामध्य ेयाउलट 

आह.े मादी हीच नरापेक्षा अवधक सुांदर आह.े माझे वनरीक्षण आवण छायावचत् वटपण्याचे काम सतत सरुुच होत.े  

 

       

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

पाणलावा मादी 



आपला पषृ्ठभाग पाण्यातील वकिे-वकटकां  बाहरे येवनू ते चोचीन ेवटपल्या जातात. अन्न शोधत शोधत नर 

झिुपासनू पलीकिे जायला वनघाला. तोच या लहानशा झिुपातनू हळुचपणे पाणलावाच्या मादीने आपले अांग 

सरुवक्षतपणे बाहरे काढले. पाणलावाच्या मादीवर वनसगावन ेवकती कुशलपणे रांगाचा िश वफरवला आह,े  

काही वेळाने तळ्यात पलीकिे गेललेा रांगीत पाणलावाचा नर परत त्याच झिुपाजवळ आला. सवव काही 

शाांतपण ेसरुु होत.े अचानक एक ढोकरी उित येवनू या झिुपाजवळ हातभर अांतरावर उतरला. दोघाांची नजरा 

नजर झाली. पाणलावा नरान े अटीतटीच्या पररवस्थतीचा अांदाज घेतला आवण त्यान े ताबितोब आपले पांख 

पसरवले. आवण पाय दमुिून मान खाली घेवनू सरुवक्षततेच्या पववत्र्यात झाला. ढोकरीमळेु याांच्या अवधवासावर 

सांकट उभ ेठाकल ेहोत.े जवळपास चार वमवनटानांतर अचानक ढोकरीन ेतेथनू एक उि्िाण भरल ेनी दरूवर वनघनू 

गेला. सांकट टळल ेहोत.े पाणलावा नर उठून उभा झाला आवण परत पांख झिकून अन्न शोधाच्या कामात गुांतनू 

गेला. परांत ुमला यामळेु पाणलावाच्या झिुपातील घरट्याचा अांदाज आला होता. त्यामळेु मी आनांवदत झालो 

होतो. कारण आता प्रत्येक चकरात त्या जागेकिे लक्ष कें द्रीत करावयाचे होत.े तसा रांगीत पाणलावा पक्ष्याांचा 

आळीपाळीन ेअन्नशोध कायवक्रम वदवसभरही सरुुच असतो. एक मात् नेहमीच्या झिुपातच बसलेला असतो. 



कावतवक पोवणवमेच्या वदवशी मी सकाळपासनू या वहरव्या तळ्यावर वनरीक्षण करत होतो. दपुारी उन्हहेी 

थोिेफार तळपायला लागली होती. चटके जाणवत होती. सायांकाळी सािेचार वाजता पाणलावाची मादी अन्न 

शोधत होती. शोधता शोधता तीन ेपाण्यात चार-पाच वेळा िुबक् या घेतल्या. आांघोळीसारखा हा प्रकार होता. 

पक्षी तस ेउष्ट्ण रक्ताचे असतात. परांत ुज्यावेळी त्याांना शरीराच ेतापमान जास्त वाढल्याचे जाणव ूलागते त्यावेळी 

ते पाण्यात स्वत:ला वभजवतात आवण शररराच ेतापमान राखतात. 

काही वेळानांतर पविमेला लाल-ताांबट रांगाचा सयूव मावळतीला चालला होता. तर त्याच क्षणी पवेूकिून 

कावतवक पोवणवमेचा चांद्र वर येण्यास सरुुवात झाली होती. हळूहळू चांद्रप्रकाश या शेवाळी वहरव्या तळ्यावर पसरु 

लागला होता. शेवाळाच्या आवरणामळेु चांद्राचे प्रवतवबांब पसरट वदसत होते. पक्ष्याांच्या हालचाली थांि झाल्या 

होत्या. वकिे-वकटकाांचे आवाज तळ्यावर पसरु लागले. पाण्यातील जीवही श्वास घेण्याकररता हळूच आपले 

मुांिके वर काढत होत.े त्यावेळी चबुक्ु असा आवाज येत होता. जणकूाही त्याांना पोवणवमेचा चांद्र पाहावयाची घाई 

झाली होती. 

परत एका सटु्टीच्या वदवशी सकाळी सकाळी वहरव्या तळ्यावर पोहोचलो. पाणकोंबि्याच ेपळापळीचे उद्योग 

सरुुच होत.े तळ्याच्या पलीकिे एका लहानशा िबक्याच्या काठावर ढोकरी वशकारीसाठी टपनू बसला होता. 



तळ्यातील पाण्यान ेहलकासा काठ सोिला होता. वकां चीतसा वचखलयकु्त भाग मोकळा झाला होता. तळे तसे 

शाांतच होत.े मीही शाांतपण ेउभा राहून तळ्यातील हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवनू होतो. रांगीत पाणलावाची 

जोिीही आज कुठे वदसत नव्हती. बराचवेळ गेला आवण काय आियव! तळयाच्या मध्यातील एका झिुपाजवळ 

नरासोबत पाणलावा पक्ष्याचां इवलसां वपल्ल ूनजरेत पिलां. वपता समोर समोर तर वपल्ल ूमाग ेमाग ेवफरत होत.े नर 

पाण्यात चोच खपूसनू अन्न वमळवण्यात गुांग होता. वपल्लहूी मागोमाग तसचां करायचा प्रयत्न करत होतां. आपण 

लहानपणी जसां मोठयाांचां अनकुरण करतो तसाच हा वपल्लाचा प्रयत्न होता. वहरव्या तळ्यात एक जीव वाढला 

होता. मलाही ह ेदृश्य पाहून अत्यांत आनांद झाला होता. 

रांगीत पाणलावा ह ेपक्षी भारतात १५०० वमटर उांचीपयंत वहमालयात, बाांगलादशे, पाकीस्थान, श्रीलांका, 

म्यानमार येथे आढळतात. तसेच ते वनवासी आवण स्थावनक पातळीवर स्थलाांतर करतात. बोरु गवतान े

व्यापलेल्या दलदली, झील आवण तलावाांचे काठ येथ ेआढळतात. उिताांना तो वेिावाकिा उितो. लायक नर 

वमळववण्यासाठी मादी इतर माद्याांशी भाांिाभाांिी करत.े वनस्पतीजन्य पदाथव, कीिे, वकटकां , गोगलगायी ह े

पाणलावाचे खाद्य आह.े ववणीचा हांगाम वर्वभरात केव्हाही असतो.  



व्यांकटेश मािगळूकर ऊफव  तात्या त्याांच्या ‘एक एकर’ पसु्तकात म्हणतात- ‘एक एकरात केवढा तरी समधृ्द 

वनसगव वदसतो. माझ्या एक एकरात वजथां पाहावां वतथां असा वहरवा दवे आह’े. गेल्या तीन-चार दशकाच्या वनसगव 

भटकां तीनांतर त्याांचे ह ेम्हणणे मलाही पणूवपणे पटल.े एक एकराच्या या वहरव्या तळयात मलाही तोच दवे वदसनू 

आला.  

      . . . . . 

  



9 वैशाखाचां देणां :  

हनळया शेपटीचे  

पाणपोपट 

  

 

  



रखरखता वैशाख पणूव भरात होता. भल्या पहाटे नल-दमयांती धरणाच्या जलाशयाच्या पविमेस पावलां 

पिली. सयूव आवण ढग याांच्यात लपाछपी सरुु असल्याने सांपणूव जलाशयावर वशतल छाया पसरली होती. 

पाण्याच्या लाटाांना स्पशूवन आलेल्या गार वार् याच्या झळूुका चैतन्यदायी वाटत होत्या. धरणातील पाणी कमी 

झाल्यान ेकाठावर दरूपयंत वहरव्या गवताची शाल दरूपयंत पसरली होती. पवलकिे मात् पवेूकिे वक्षवतजापयंत 

वनळशार अथाांग पाणी पसरलां होतां. काळे कां कर, पाांढर् या मानेचे करकोच,े शेकाटया, पाणकावळे, पाणबगळे इ. 

पक्षी पहाटे पहाटे अन्न वमळववण्यात गुांग झाले होत.े नदी सरूय पक्षी वचरक् वचक् आवाज करत पाण्यातील आपले 

भक्ष्य वटपत होता.   काठावरच्या वहरव्या शालवूर लहान-सहान पांकोळी, आली, सरूय इ. पाखराांच्या 

हालचाली लक्ष वेधत होत्या. त्यात आकारान ेलाव्यापेखा लहान असलेल्या पाठीवर उदी, खालनू पाांढरा, िोके 

गोल, जाि, पाय वपवळे, चोच लहानशी आवण शभु्र कपाळ, िोळयाभोवती काळा रांग, गळयाभोवती पाांढरा 

टवटवीत पट्टा असलेल्या कां ठेरी वटटवा(Little ringed Plover) पक्ष्याांच्या हालचाली लक्षवेधी होत्या. वहरव्या-

वहरव्या गवतावरुन ते तरुुतरुु धावायचे आवण क्षणात भरारी मारुन परत जवमनीवर उतरायचे. पांखाांच्या वववशष्ट 

हालचाली करुन मधेमध्य ेजवमनीवर आपले पोटही घासायचे. या पक्ष्याांचा सध्या ववणीचा हांगाम असल्याने त्याांनी 

सांख्या भरपरू प्रमाणात होती.  



माय-बापाच्या सांरक्षणात त्याांची इवली-इवली 

अांगठयाएवढी वपल्लां मकु्त सांचार करत होती. 

 एवढयात वचमणीपेक्षा मोठया आकाराच्या 

एका जमीनीवरील पक्ष्याची हालचाल नजरेत 

पिली. हा होता छोट आली (small pratincole). 

वचमणीपेक्षा काहीसा मोठा नदीकाठी राहाणारा हा 

पक्षी आह.े पांकोळीसारखे टोकदार पांख, बाणाच्या 

आकाराची शेपटी, शरीरचा खालील भाग ताांबसू 

छटा असलेला धरुकट-तपवकरी पाांढर् या रांगाचा 

िोळे आवण चोचीला साांधणारी काळसर पट्टी, 

उिताांना खालचा भाग पाांढुरका त्यावर काळया रेक्षा 

वदसतात. आखिू पाांढर् या शेपटीवर काळा वठपका 

असनू ते समहूाने राहातात.   
वनळृया शेपटीचा राघ ू



उिणारे वकिे-कीटकां  ह े त्याांचां खाद्य असनू ते वनवासी, भटके आवण स्थावनक स्थलाांतर करणारे आहते. 

आवाज टक्  टक् टक् वकां वा वटरीरीट, वटरीरीट असा काढतात. फेिवुारी ते एवप्रल मवहन्यात या पक्ष्याांची वीण 

होत.े याांची वपल्लां थोिीफार मोठी होत होती. 

चममूधील पक्षी अभ्यासक मांिळी आपआपल ेदवुबवन वकॅमेरे घेवनू चोहीकिे पसार झाली होती. काही तर 

वहरव्या काठाकाठाने दरूदरूपयंत नवनवीन पक्ष्याच्या पाठलागात आवण शोधात वदसेनासी झाली होती. जवळपास 

चार तासाची भटकां ती झाली होती. काही वमत्ाांनी कां ठेरी वचलखा आवण त्याांच्या गोंिस वपल्लाांची अवतशय उत्तम 

अशी छायावचत् वमळववली. काहींनी आली पक्ष्याच्या ववववध हालचाली वटपल्या. तर एका वमत्ाने अथक प्रयत्न 

करुन मालवदवी पाणवभांगरी(Oriental Pratincole) या दवुमवळ पक्ष्याची सरेुख अशी छायावचत् वमळववली होती. 

सवांच्या चेहर् यावर आनांद झळकत होता. सयूव िोक्यावर येत असल्याने काहीसा उकािाही जाणवत होता. 

थकवाही जाणवत होता. काही क्षण आरामात घालवनू चम ू दोन वकलोमीटर अांतरावरील धरणाच्या 

दरवाज्याकिील वधाव नदीकाठान ेजाण्यास वनघालो. 

 धरणाच्या दरवाज्यापढेु असलेल्या पलुाच्या अवतीभोवती वभांगरी (Swipt) पक्ष्याांच्या ववववध कवायती 

सरुु होत्या. पलीकिे उजवीकिे वधाव नदीच्या काठाकाठान े मातीच्या उभ्या वभांतीवर असलेल्या मठुभर 



आकाराच्या असांख्य भोकाजवळ भरपरू अशा स्थलाांतरीत वनळया शेपटीच्या पाणपोपटाांच्या हालचाली नजरेत 

पिल्या. जवळ जावनू पोहतो ती भोकां  म्हणजे त्याांची घरटी असनू या पक्ष्याांची ती सांपणूव वसाहतच येथ ेअवस्तत्वात 

आली होती. हा पक्षी आकारान ेवेियाराघपूेक्षा मोठा असनू त्याचा पाश्ववभाग आवण शेपटी वनळी होती. काही 

पाणपोपट वटय्य,ूवटरव वटरवsss वटय्य ुआवाज करत त्या घरटयात अधववट शरीर झोकून दते होती. त्यामळेु सांपणू्व 

घरटी वहरवी-ताांबिी झाली होती. नर-मादी दोघेही वदसायला सारखेच असतात. ह े पक्षी भारतात स्थावनक 

स्थलाांतरीत असनू वहमालयात एक हजार वमटर उांचीवरही ते राहातात. पाकीस्थान, पांजाब, उत्तर प्रदशे, वबहार, 

आसाम, कनावटक, नेपाळ, बाांगला दशे, श्रीलांगा, अांदमान वनकोबार बेटे या भागात ते वहवाळी पाहूणे आहते. माचव 

ते जनू हा त्याांचा ववणीचा काळ असनू नदीकाठ, वझलाणी, राने इ. वठकाणी ते आढळून येतात.  

 आपल्या भारत दशेाला वमळालेली वनसगावची अनमोल दणे म्हणजे ऋतचुक्र. प्रत्येक ऋतचुक्रात येथील 

सांपणूव जीवसषृ्टी आपलां जीवनचक्र चालववत असते. त्यात सामील होत असते. त्याप्रमाणे असांख्य स्थलाांतरीत 

पक्षीगणसधु्दा यात सहभागी होत असतात. स्वत:च्या जीवनाला आवश्यक असे पोर्क वातावरण ज्या भागात 

असते तेथ ेह ेपाखरां स्थलाांतर करतात व आपलां अवस्तत्व वटकवनू ठेवतात . आपली कुळां वाढवत असतात. 

वनळया शेपटीचे पाणपोपट हसेधु्दा ववदभवभवूमला वमळालेलां वैशाखाचां असच एक सुांदर दणेां आह.े 
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नवथळचा हशकारी :  

उांदीरमार बाज 

  



सषृ्टीवर वशवशरछाया पसरली होती. उन्हहेी तापायला सरुुवात झाली होती. वर्ाव ऋततु तिूुांब भरलेली लहान-

सहान तळी आटणे सरुु झाले होत.े त्यामळेु स्थलाांतरीत पक्ष्याांची तळ्यावरील उपवस्थती कमी कमी होत चालली 

होती. तर शेतातील हरभरा वपकाची सोंगणी होवनू शेतात त्याांच्या गांज्या पिू लागल्या होत्या. तरू वपकही त्याच 

अवस्थेत वदसत होत.े अशा वातावरणात एका वशवशर पहाटे अमरावती-दयावपरू मागावन ेनवथळ या गावातील 

तळ्याकिे माझी पावलां पिली. 

शेतात दचुाकी ठेवली आवण तलावावर पोहोचलो. तलाव पणूवपण ेकोरिा पिला होता. पाणपक्षी नावालाही 

नव्हते. केवळ वटटवी पक्ष्याांचा वटव वटव वटवटव वटव आवाज त्या पररसरात ऐकू येत होता. वटटवीचा हा ववणीचा 

हांगाम असतो. आजबूाजचू्या लहान झिूुपाांवर मवूनयाच ेथवे तेवढ ेनजरेत पित होत.े एका मवहन्यातील या भागाचे 

ह ेमाझे पाचव ेभ्रमण. परदशेी स्थलाांतरीत क्रौंच पक्ष्याांच्या शोधात हा सारा उपदव््याप होता. पवहल्या भ्रमणात 

शेकिो क्रौंच पक्ष्याांचा थवा मला याच तळ्यावर आढळून आला होता. त्यानांतर सतत चार भ्रमणात क्रौंच वदसल े

नाही. 

तळ्याला एक चक्कर मारली आवण बाहरे शेतात ठेवलेल्या दचुाकीपयंत येवनू पोहोचलो. गािी सरुु करावी 

एवढ्यात सोबतच ेमाझे वमत् पक्षी अभ्यासक खाांिेकर सराांचा आवाज आला. सर, त्या झािाच्या टोकावर बघा! 



पाहातो तो, एका मोठ्या बाभळुीच्या झािाच्या टोकावर एक मोठा अनोळखी वशकारी पक्षी बसला होता. मीही 

माझा पववत्ा बदलला. परत कॅमेरा सज्ज केला आवण तरू-हरभराच्या शेतातनू लपत-छपत] सावधपणे त्या 

बाभळुीकिे हळूहळू वनघालो. 

पहाटेचां कोवळ उन तेथील वनसगवसषृ्टीवर पसरलां होतां. पणूवत्वास आलेल्या वपवळसर वपकाांचे शेतही सोनेरी 

छटेत न्हावनू वनघालां होतां. काही अांतरावर जावनू बाभळुीच्या िोक्यावर बसलेल्या त्या अनोळखी वशकारी 

पक्ष्यावर कॅमेराचा फोकस लावला. आवण एक छायावचत् काढल.े हळूहळू चोरपावलाांनी अांतर कमी कसे होईल 

यादृष्टीन ेधिपि करु लागलो. एवढ्यात त्यान ेआपले भले मोठे पांख उघिल ेआवण पलीकिे जवळपास दोन 

फलांगवरील दसुर् या बाभळूीच्या झािाकिे भरारी घेवनू तेथ ेजावनू बसला. 

माझा पाठलाग सरुु झाला. त्या झािापयंत पोहचल्या बरोबर त्यान ेपरत एक उि्िाण भरली आवण परत 

अगोदरच्या झािावर जावनू बसला. मी परत वतकिे माघारी वफरलो आवण शक्य होईल तेवढ्या कमी अांतरावरुन 

छायावचत् काढू लागलो. सकाळचां कोवळां-ताांबिां उन त्या झािाच्या टोकावर बसलेल्या वशकारी पक्ष्यावरही 

पिल्यान ेएक सोनेरी झळाळी त्याच्या अांगावर वदसनू येत होती. जवमनीवरील सभोवतालचे भक्ष्य शोधासाठी 

त्याची मान व वतक्ष्ण िोळ्याांची हालचाल सरुु होती. त्यामळेु सरुवक्षत अांतर ठेवनू मला छायावचत् काढता आली. 



मात् एवढ्यात परत त्यान ेआपला पववत्ा बदलाला आणखी भरारी घेवनू दरूवर शेतात जवमनीवर खाली उतरला. 

काही तरी भक्ष्य त्याच्या नजरेत पिले होत.े माझे व त्याचे अांतर भरपरू असल्याने मी परत श्वास रोखत रोखत त्या 

वदशेन ेधावपळ करत वनघालो. 

 शेतातील वपकाांमळेु जवमनीवरील त्याची हालचाल पणूपणे वदसत नव्हती. तीन-चार वमवनटानांतर परत त्या 

वशकारी पक्ष्यान ेतेथनू आणखी एक उि्िाण भरली आवण परत सरुुवातीच्या बाळभळुीच्या झािाच्या टोकावर 

जावनू बसला. मला त्याचे भक्ष्य जरी वदसल ेनाही तरी झािावर बसेपयंत त्याची भरारी वव्हिीओ वचत्णात बांद 

करता आली. परत काही वेळाने त्यान ेएक ऊां च उि्िाण भरली आवण मीही माघारी वफरलो.  

 सतत एक-वदि तासाच्या पाठलाग करण्याच्या हालचालीमळेु थोिा थकवा आला होता. घसाही कोरिा 

पिला होता. शाांतपणे एका झािाच्या सावलीत बसलो. पाणी वपवनू शाांत झालो. आवण कॅमेरात छायावचत्ाचे 

वनरीक्षण करु लागलो. तो होता दवुमवळ असा वशकारी पक्षी उांदीरमार बाज (Long-Legged Buzzard). उांदीरमार 

बाज हा पक्षी आकारान ेिाम्हणी घारीएवढा असतो. शरीर तपवकरी रांगाच्या ववववध छटाांचे असनू िोके पाांढर् या-

तपवकरी रांगाचे असते. मान व छातीही त्याच रांगाची असते. शेपटी वफकट वपवळसर तपवकरी असनू त्यावर अस्पष्ट 

फुल्या फुल्याांची नक्षी व टोकाजवळ स्पष्ट वदसणारा आिवा पट्टा असतो. पाय वपस ेनसलेले असतात.  



  



भारतीय उपखांिात वहमालयीन जांगलयकु्त प्रदशेात तर वहवाळ्यात मैदानी प्रदशेात मोठ्या प्रमाणात 

आढळतात. कनावटक व तावमलनािूच्या दवक्षणेपयंतच्या प्रदशेात याांचा आढळ असनू श्रीलांकेतही हा पक्षी 

आढळून येतो. वकत्येकदा वणवा पेटलेल्या जांगल भागात आगीतनू जीव वाचववण्यासाठी धिपि करणार् या 

प्राण्याांची तो वशकार करतो. मतृ प्राण्याांचे माांस, लहान-सहान सस्तन प्राणी, जखमी पक्षी, सरपटणारे जीव इ.या 

पक्ष्याच ेअन्न आह.े माचव ते मे हा या वशकारी उांदीरमार बाज पक्ष्याचा ववणीचा हांगाम असतो. 

माझ्या मत ेया भागात गहू-हरभराची भरपरू प्रमाणात वपक घेतल ेजाते. अशा प्रकारच्या शेतात उांदीर-घसुीच े

प्रमाणही फार मोठ्या प्रमाणावर असते. त्याांची वशकार करण्याकररता स्वाभाववकच सरपटणारे जीवही येथे भरपरू 

येत असावे. एवढ ेसारे भरपरू खाद्य यथे ेअसल्याने हा वशकारी उांदीरमार बाज येथ ेया काळात वदसत असावा. 

कदावचत उांदीर ह ेत्याचे आविते खाद्य असावे म्हणनू उांदीराची वशकार तो जास्त प्रमाणात करतो. आवण म्हणनू 

यावरुन त्याचे नावही उांदीरमार बाज असे पिले असावे,असे वाटत.े 

      . . . . . 
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कलहांस 



  

कलहांसाचा थवा 



       

 

पाखर पहाटे गोंवदया वरुन जवळपास वीस वकलोमीटरवरच्या वझलमीली जलाशयावर पावलां पिली.  

िावीकिील शेतात साधारणता एक हजार फुटावर 70-80 कलहांस [Gray lag Goose] पक्ष्याांचा थवा शाांतपण े

पहाटेची उब खात बसला होता. यावेळी ते आवजान ेएकमेकाांमध्ये सांवाद साधत होत.े  मी मात् त्याांना कॅमेरात 

वटपण्यासाठी धिपित होतो.  कारण एवढ्या मोठया सांख्येने कलहांस प्रथमच पाहण्यात आले होत.े 

एवढ्यात िावीकिून दोन गावठी कुत् ेकलहांसाच्या थव्याकिे धावत येताांना वदसल.े  त्याांचा इरादा स्पष्ट 

होता.  धोका लक्षात येताच बसलेल्या थव्यामध्य े अचानक हालचाली वाढल्या.  कलहांसाच्या कुर्व क्कॉक 

आवाजाचां लोण अख्या पररसरात परसलां.  कुत्े जवळपास पांचवीस-तीस फुटावर येत नाही तोच अख्खा थवा 

पांख फिफिवत उिू लागला.  यावेळी एखादां वादळ उठावां तसां शेकिो कलहांसाच्या मोठमोठया पांखाच्या 

आवाजाचां वादळ उठलां आवण पाहाता पाहाता ते वदगांतरात पसरलां.  नवशबानां कलहांसाच्या थव्यातील एकही 

पक्षी कुत्र्याांच्या ताविीत सापिला नाही.  अशावेळी लहान वपल्लां वकां वा एखादा जखमी पक्षी अशा वशका-

याांच्या ताविीत सापिायची भीती असते.  कलहांसाचा थवा नभात वघरट्या घेता घेता दसुरीकिे वनघनू गेला 



आवण जीवन-मतृ्यचूां एक सांकट टळलां.  सारां काही शाांत शाांत झालां.  सारसाच्या शोधात एवढया मोठ्या प्रमाणात 

चक्क कलहांस पक्ष्याांचा एवढा मोठा थवा प्रथमच पाहायला वमळाला, त्यामळेु मनात चैतन्य सांचारलां होतां. 

कलहांस पक्षी वरुन रांगाने ताांबिा त्यावर पाांढर् या रांगाचे जाळीसारख ेआिव ेधागे वदसत होत.े  कधी तो 

आपल्या पांखाांमध्ये चोच खपूसनू बसायचा.  कधी पांख साफ करायचा तर कधी शाांतपणे बसलेला होता.  

‘कलहांस’ (Greylag Goose) हा राजहांसापेक्षा थोिा मोठा असतो.  त्याची चोच व पाय ताांबिे, िोके सांपणूव 

काळे, वपसारा वहरवट ताांबिा असतो.  कलहांस पक्ष्याची लाांबी २९ ते ३६ इांचापयंत   वजनाने तीन ते सव्वातीन 

वकलोपयंत असतात.  पथृ्वीच्या उत्तर भागात यरुोपध्ये बफावळ प्रदशेात जलाशयाचया काठावर वसांत ऋततू त्याांची 

वीण होत.े  तर वहवाळयामध्ये ह ेकलहांस दवक्षणेकिे आवशया खांिात तीन ते चार मवहन्याकररता स्थलाांतर करतात.  

रघनुाथ पांिीत याांच्या ‘नलदमयांती स्वयांवर’ या आख्यानात नळराजा आवण हांस भाग २ मध्ये कलहांसाचे अत्यांत 

सरेुख वणवन केले आह.े  ते पढुील प्रमाणे- 

 

कलकल कलिांसे फार केला सुटाया 

फडफड हनजपिी दाहवलें की उडाया 



नृपहतस महण-बांधी टोंहचांता िोय चांचू 

धरी सदृृढ ज्या तो काय सोडील पांचू || 

 तहदतर खग भेणें वेगळाले पळाले 

 उपवन जल केली जे कराया हमळाले 

 स्वजन गवसला जो त्याजपाशी नसे तो 

 कहिण समय येता कोण कामास येतो || 

 

 

  

 

 

 



मला कलहांसाचे ह ेवणवन विीलाांच्या मखुातनू बालपणीच ऐकायला वमळाल.े  तेव्हापासनू मी कलहांसाच्या 

शोधात होतो.  आज जवळपास पन्नास वर्ावनांतर माझे ह ेस्वप्न पणूव झाले. 

स्वीिीश वनसगवतज्ञ कार वलनेअस (Car Linnqeus) यान े १७५८ मध्य े पवहल्याांदा कलहांसाचा शोध 

लावला.  परांत ुदोन वर्ावनांतरच िें च झआुलॉवजस्ट मॅथरूीन जॅक्स विसन (Mathurin Jacques Brisson) याने 

कलहांसाच्या दोन प्रजाती असल्याच ेवसध्द केले.  पविम कलहांस ज्याची वीण उत्तर आवण मध्य यरुोपात बफावळ 

होत.े  तर दसुरा पवूव कलहांस याची वीण रोमावनया, तकुी आवण रवशया ते उत्तर वचनमध्ये होत.े 

पथृ्वीतलावर सजीवसषृ्टीची प्रथम उत्पत्ती पाण्यातच झाली.  त्यानांतर ते भभूागावर आले.  परांत ुमानवासहीत 

सांपणूव सजीवाांना जीवांत राहण्यासाठी सवावत आवश्यक गरज म्हणजे पाणी.  धरणां, जलाशय आहते म्हूणन सजीव 

आहते.  जेथे पाणी तेथे जैववाणी.  त्यामळेु जेवढी जास्त पाणीसाठे वनमावण होतील, तेवढी तेथ ेसजीवसषृ्टी 

वाढीस लागेल.  पक्षी ह े पयाववरण सांतलुनात अत्यांत मोलाचा हातभार लावत असतात.  म्हणनू तर दरवर्ी 

लाखोच्या सांख्येत परदशेी स्थलाांतरीत पक्षी पथृ्वीच्या उत्तरेकिून आवशया खांिाकिे ववववध जलाशयाांवर येतात.  

आपला भारत दशे हा त्यातील एक सवावत महत्वाची भवूम. 



सयूव पाठमोरा होऊ लागला होता.  उन्ह ेउतरु लागली होती.  चेहरे ओरबािल्यागत झाल ेहोत.े  थकवाही 

जाणव ूलागला होता.  वझलमीली जलाशयावरील दखेण्या  कलहांसाच्या दशवनाने धन्य वाटत होते.  पावलां माघारी 

वफरता वफरता शब्द गणुगणुत होतो-  

स्वजन गवसला जो त्याजपाशी नसे तो 

 कहिण समय येता कोण कामास येतो . . .       . . . 

. .  



 

 

 

 

 

12 ‘ डूडा ’   



वशवशराची उन्ह े तापायला लागली होती. सयूव िोक्यावर येता येता चौराकुां िवरुन मालरूगिे वनघालो. 

सभोवतालची वकृ्षराजी बोिखी पिली होती. काळसर-राखोिी सागपणव आपले कायव सांपल्याने हवेत वगरक्या 

घेत घेत अरण्यभवूमवर पिू लागली होती. अरण्य भवूमने केवळ वाळलेल्या पानाांच ेवस्त्र पाांघरले होत.े सववत् 

शषु्ट्कपणा जाणवत होता. सागपानावरुन चालता चालता कचकच ्आवाज येत होता. वनरक्षक फालत ूम्हणजे 

िूिाचा जण ू नातेवाईकच. एखाद्या पक्षीसांशोधकाला लाजवेल असा रानवपांगळ्याचा सांपणूव अभ्यास या 

आवदवासी तरुणाला झालेला आह.े िूिाचा जण ूवमत् असलेल्या फालतचूी नजर आवण कान सभोवतालच्या 

जांगल पररसरात रानवपांगळयाचा शोध घेत होत.े त्यामळेु त्याच्या मागोमाग काटाकुटक्यातनू चालत माझी नजरही 

झािाझािावरुन वफरत होती. तो चाहूल घेत होता ती िूिाच्या अवस्तत्वाची.  

एका दवुमवळ पक्ष्याच्या अवस्तत्वान ेहा जांगल पररसर ओळखल्या जातो. हा रानपक्षी म्हणजे ‘रानहपांगळा’

Forest owlet. यालाच मेळघाटातील दर् याखोर् यात राहाणारे आवदवासी कोरकू ‘िूिा’ असां म्हणतात. 

अरण्यातील रानवाटा गिुघाभर अुांचीच्या गवती तणृमेळयान े व्यापल्या होत्या. सयूव िोक्यावर ठेवनू 

एकसारखी भटकां ती सरुु होती. रखरखत्या उन्हामळेु घामाचे लोट मानेवरुन उतरत होते. हलकासा थकवाही 

जाणवत होता. फालत ूमात् अवधक उत्साहात होता.   



दोन हाताच्या ओांजळीची वमळवणी करुन 

तो तोंिाजवळ धरुन चालत होता. ज्यावेळी 

त्यात हवा फुां कून बोटाांच्या हालचाली करायचा 

त्यावेळी श्रीक् श्रीक् असा एक वववशष्ट आवाज 

वनघायचा. तरीही िूिा त्याला प्रवतसाद दते 

नव्हता. अचानक काही वेळाने वकृ्षागारातनू 

प्रवतसाद वमळाला. तो होता रानवपांगळयाचा 

म्हणजेच िूिाचा आवाज. फालत ू आता त्या 

आवाजाच्या वदशेन ेशोध घेत घेत चालत होता. 

अखेर एका सागवकृ्षाच्या फाांदीवर त्यान ेिूिाला 

शोधनू काढल े आवण खणूेने आम्हालाही 

बोलाववल.े मला आनांद झाला. आमच्या चमतू 

चैतन्य पसरलां.  

झािाच्या ढोलीत िूिाचे घरटे 



सागवनातील हल्द ूप्रजातीच्या कलम वकृ्षाच्या आिव्या फाांदीवर वहरव्या पानाांच्या सावलीत हा दवुमवळ 

रानवपांगळा पक्षी शाांतपणे बसला होता. मी एका झिूुपात आिोशाची जागा पकिून त्याच्या ववववध भावमदु्राांचे 

छायावचत् वटपणे सरुु केल.े  

सागाच्या लहान पानाएवढा त्याचा आकार िोक्यावर मलुायम धरुकट रांगाची लव, भवुया व िोळे खोलगट, 

िोके चपटे, पोट आवण छातीवर पाांढरे वठपके, िोकां  लाांब वतूवळाकार असनू पाठ ताांबसू रांगाची होती. तसेच 

पायावर वपसां, शेपटावर हलकीसी पाांढरी वकनार आवण पांखाच्या काठावर पाांढरे वठपके अशी त्याची एकूण 

रांगसांगती होती. एवढयात या नर िूिा पक्ष्यान ेश्रीक् श्रीक् असा आवाज काढला व काही क्षणातनू तेथनू भरारी 

मारुन पवलकिच्या भागात पसार झाला. त्याचे मादीला साद घालणे सरुु होत.े कारण पलीकिून कुवा, कुवा, 

कुवा असा मादीने प्रवतसाद वदला होता. 

 नर-मादी ज्या झािावर एकत् बसल ेहोत ेतेथ ेत्याांना कसलीही चाहूल लाग ून दतेा मी पोहोचलो. यावेळी 

बलुबलु, स्वगीय नतवक, कोतवाल, मैना ह ेपक्षी या रानवपांगळयाच्या जोिीवर झिपा घालनू हुसकून द्यायचा प्रयत्न 

करीत होत.े परांत ुत्याकिे त्याांनी साफ दलुवक्ष केले. अवधवासाच्या हक्कासाठी हा इतर पक्ष्याांचा आटावपटा होता.  



तीस-चाळीस फुट उांचीवर तो सावलीत बसला असल्याने 

छायावचत् घेण्यास बरीच कसरत करावी लागत होती. तरीही 

वमळेल तसे छायावचत् घेत होतो. आम्ही पाचही पवक्षेवेिे 

प्रकाशवचत् आवण चलतवचत्ण करण्यास तटूुन पिलो होतो. 

जवळपास अधाव तास झाला. रानवपांगळा काही जागचा हलत 

नव्हता. मला प्रश्न पिला इतका वेळ हा नर एकाच वठकाणी का 

बसली असावा ? वैशाखातील भर दपूारी रखरखत्या उन्हात त्या 

सागगारात एकाही झािावर वहरवे पानां नव्हती. केवळ तेथील 

सावलीत ववश्राांती घेण्यासाठी त्यान े ही जागा शोधली होती. 

जवळपास वदि तास वनरीक्षण व छायावचत् घेता घेता थकून 

गेलो. परांत ु रानवपांगळा काही जागेवरुन हलत नव्हता. शेवटी 

आम्हीच तेथनू परत वनघण्याचा वनणवय घेतला. मालरू गावाकिे 

वनघालो.  



1886 पासनू रानवपांगळा हा पक्षी जगातनू नामशेर् झाला होता. त्यानांतर तब्बल 1995 मध्ये म्हणजे तब्बल 

114 वर्ावनांतर अमेररकेच्या पक्षी अभ्यासक पामेला रासमसेुन याांच्या चमनेू हा पक्षी नांदरूबार पररसरातील 

अरण्यक्षेत्ात शोधला. त्यानांतर हा पक्षी 2001 मध्य ेमेळघाटातही पक्षी अभ्यासकाांनी शोधनू काढला. 

जांगलातील तणृमेळयाच्या पररसरात झािावरील लहान-सहान ढोलीत हा आपलां वनवास वनवितो. 

रानवाटेवरुन जाणार् या जनावरे, वाहन याांच्या हालचालीन ेउिणार् या वकटकाांकिे तो आकृष्ट होतो. 

‘िूिा’ हा पक्षी घाबरट नसनू पररसरात येणार् या पक्षी वनरीक्षकाांचे तो स्वत: वनरीक्षण करत असल्यासारखा 

वदसतो. सयूोदयानांतर त्याच्या हालचाली वाढतात. साांजवेळीही तो कायवरत असतो. मात् जास्त उन्ह ेया पक्ष्याला 

सहन होत नाही. तसेच स्वत:च्या अवधवास के्षत्ात त्याला दसुरा रानवपांगळा पक्षी आलेला सहन होत नाही. त्याचा 

आकार आवण रचनेवरुन बलुबलु, नतवक, कोतवाल त्याला वशकारी पक्षी समजनू पळवनू लावण्याचा प्रयत्न 

करतात. मात् याकिे तो दलुवक्ष करत असतो. कुठल्याही पक्ष्याच्या मागे तो लागत नाही. नर-मादी आवाजाने 

एकमेकाांना साद-प्रवतसाद दवेनू एकत् आल्यावर सोबतीन ेउुिून जातात. इतर वपांगळा पक्ष्याांप्रमाणे िूिा पक्षी सधु्दा 

180 च्या कोनात मान वफरवतो. मात् इतर घबुिाांच्या मानाने याचे िोळे खोलगट वाटतात. जाि भवुया समोर 



आलेल्या असल्यामळेु त्याच्या भवुयाांची सावली खालच्या िोळयावर पिते. त्यामळेुच हा पक्षी रात्ी कायवरत 

राहात नसावा. तो वदवसाच वकिे-कीटकां , पाली, सरिे, बेिकां  याांची वशकार करतो. 

मालरूकिे जाता जाता िोंगराच्या पायथ्यावर वनजमीनीवर पट्टयाव्दारे वमळालेल्या जागेत आवदवासी बाांधव 

आवण त्याांना वमळालेली घरे आवण शेती नजरेत पिली. रानवाटेच्या दोन्ही बाजनेू आयवेुवदक और्धी गणु 

असलेला तरोटा मध्यप्रदशेात नेत असल्याने त्याचे प्रमाण अत्यांत कमी झाले आह.े एकीकिे दशेात सववत् 

जांगलाचा –हास होत असताांना हा प्रकार वन्यजीवाांच्या अवधवासास बाधा आणणारा नाही काय ? पढेु काही 

वेळाने झाांजरी-माांजरी या पववतावरील वनचौकीवर पोहोचलो. पवूीच ेयेथील सारे वनसगव सौंदयव ओरबािल्यागत 

वदसत होत.े यापवूी जवळपास पाच-सात वर्ावपवूी आम्ही येथे मकु्काम केला होता. खाली “खापरा” नदी आवण 

वतचां खोरां नजरेत पिते. नदीमध्य ेदोन िोह आहते. त्याांची नावां झाांजरी-माांजरी. म्हणनूच या जांगल पररसराला 

झाांजरी-माांजरी असां नाव पिलां. खापराच्या खोर् यातील वकृ्षराजी आवण त्यातील समधृ्द वनसगव आता लोप पावत 

चालल्यासारखी झाली आह.े पवूी हा घबुिाांचा टाप ूहोता. त्यामळेु असांख्य घतु्कार ऐकू यायच.े हू हू आवाजाने 

पररसरातील वातावरण भारुन जायचे. वाघ, अस्वल, हरणां इ.मळेु ह ेअरण्य जीवांत वाटत होतां. असांख्य पक्षी 



वदसायचे. हळूहळू वशकार् याांचे हात येथेही पोहचले त्यामळेु वकृ्षतोि आवण वशकार झाल्यान ेहा सांपन्न पररसर 

आज केवळ वन ववभागाच्या कमवचार् याांच्या उपवस्थतीपरुता मयाववदत रावहला आह.े 

दर् याखोर् याच्या वनवैभवी मेळघाटात पाणी भरपरू आह.े पण त्याच ेपावहज ेतस े वनयोजन नाही. त्यामळेु 

काही वठकाणां ओस पिली आहते. त्यामळेु अभ्यासक, पयवटक या भागात येत नसावेत. आवण यामळेुच तेथे 

आयतेच केवळ वशकार् याांचेच साम्राज्य पसरल ेअसावे. मी गेल्या जवळपास तीस- वर्ावपासनू मेळघाटात भ्रमण 

करतो. परांत ुअत्यांत तळमळीन ेआवण वजव्हाळयाने काम करणारे अवधकारी, कमवचारी फार कमी आहते. असाच 

एक जांगलावर प्रेम असणारा कमवचारी म्हणाला – साब, अब मेळघाट वधरे वधरे खलाश हो रहा ह.ै वकसीको वचांता 

नही ह.ै वजनको वचांता ह ैउनके वपछे वररष्ठ पदपर के लोग तकलीपे जादा पैदा कर दतेे ह.ै इसवलये जो थोिे बहोत 

ऐसे अवधकारी, कमवचारी ह ैउन्होनें अब अच्छे काम करना छोि वदया ह.ै याचा पररणाम भववष्ट्यात या समधृ्द 

जांगलाचे काय होणार ? ह ेसाांगायची गरज नाही. 

काहीही असो! जांगल म्हणजे काही एकटा ‘वाघ’ नाही. जांगल म्हणजे असांख्य सजीवाांचां अवस्तत्व असलेला 

एक जीवांत जीता जागता दहे आह.े ‘िूिा’ हा सधु्दा या अरण्यातील एक दवुमवळ पक्षी आह.े  

  



एकेकाळी वाघापेक्षाही दवुमवळ झालेला 

हा ‘रानवपांगळा’ आज मेळघाटच्या काही 

अरण्यक्षेत्ात चाांगल्या प्रमाणात वदसत 

आह.े आज त्याच्या अवधवास के्षत्ात 

अभ्यासाकररता दशे ववदशेातील असांख्य 

पक्षी वनरीक्षक मेळघाटमध्य े वनरीक्षण 

करताांना वदसत आहते, ही अत्यांत 

अवभमानाची बाब आह.े त्यामळेुच 

मेळघाटचां जांगलां चहू बाजनेू वनसगव 

अभ्यासकाांना सतत खणुावत असते. याच 

अरण्य ओढीने नकळतच माझी पावलांही या 

मेळघाट नावाच्या माहरेाकिे वरचेवर वळत 

असतात. 



 

 

ववदभावची शैक्षवणक, साांस्कृवतक पांढरी म्हणनू 

अमरावती ह ेशहर ओळखलां जाते. अलीकिे या शहरात 

बर् यापैकी रस्ते आवण पलुाांच्या ववकास कामाला गती 

आली आह.े मात् माणसाांनी गजबजलेल्या या शहरात 

पोपटाांचां पण एक छोटसां गाांव आह.े ह ेगाांव जवमनीवर 

नसनू ते आह ेवपांपळाच्या एका मोठ्या महावकृ्षावर. होय 

ह ेखरां आह.े एक झाि म्हणजे पक्ष्याांचां गावच ना! कारण 

त्या झािाांवर राहतात असांख्य पोपट. गेल्या वकत्येक 

वर्ावपासनू अनेक ऋतचुक्रातनू त्याांचांही जीवनचक्र सरुु 

आह.े 
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पोपटाांचां ह े अनोखां गाांव आह े चक्क पोलीस स्टेशनच्या सरुवक्षत आवारात. अनेक ववकास कामाांमळेु 

रस्त्याांच्या आजबूाजचू्या वकत्येक झािाांची कत्तल होत.े पण ह े पाखराांचां गाांव अमरावती राजापेठ पोलीस 

स्टेशनच्या पररसरात गेल्या साठ-सत्तर वर्ावपासनू सरुवक्षत आह.े या पररसरात वपांपळ, किुवनांबाच ेचार-पाच मोठे 

झािां आहते. या झािाांवर ह ेपोपट राहतात. ह ेकेवळ एक वपांपळाचां झाि नसनू ते आह ेहजारो पोपटाांचां एक गाांव 

एक वदवस भल्या पहाटे मी या पररसरात गेलो. नकुतत्याच सांपलेल्या वशवशरामळेु बोिख्या झालेल्या 

झािाांवर वसांत ऋतचुी वहरवी कोवळी छाया पसरली होती. येथील झािां हळूवारपण े हजारो पोपटाांच्या 

वकलवबलाटानां जागां होव ू लागले होत.े येणार् या जाणार् या वकत्येक नागाररकाांचां लक्ष वेधनू घेत होतां. पहाटे 

अन्नाच्या शोधात वनघण्याची झािाांवरील पोपटाांची लगबग सरुु होती. काही पोपट आपआपल ेपांख साफ करत 

होत.े काही एकमेकाांना आवाज दवेनू जागां करीत होत.े तर काही पोपट ऐकमेकाांच्या झािाांवर जावनू वनघण्याच्या 

सचूना दते होते. आवण मग काही क्षणातच हजारो पोपट आपआपल ेपांख फिफिवनू, आवाज दते थवेच्या थवे 

वदगांतरातनू दरू गावी अन्नाच्या शोधात वनघनू गेले. यावेळी एखादां वादळ उठावां तसां ह ेदृश्य होतां. या ववलोभनीय 

दृश्यान ेमी अचांवबत झालो होतो. पवूव वदशा उजळायच्या आतच पोपटाांचां गाांव अबोल होवनू गेलां होतां. महत्वाचे 



म्हणजे पोपटाांच्या या गावातील झािाांवर केवळ पोपटच राहातात. तेही हजारोंच्या सांख्येत. याांनाच राव ेअसांही 

म्हणतात.  

त्यानांतर परत मी साांजवेळी येथे पोहोचलो. सायांकाळी सािे सहाच्या समुारास हळूहळू पोपटाांचा एक एक 

थवा झािावर परतणे सरुु झाले होत.े फाांदीफाांदीवर, पानापानात जागा शोधण्याची लगबगही सरुु झाली होती. 

वकलवबलाटही वाढू लागला होता. थव्यामागनू थवा असे हजारो पोपटाांचे थवे झािाांवर जागा शोध ूलागले होत.े 

आता तर पररसरात केवळ आवण केवळ पोपटाांचाच आवाज येत होता. एवढा की बाजचू्या वाहतकूीच्या 

रस्त्यावरील वाहनाांच्या वदवळीचा आवाज सधु्दा पोपटाांच्या वकलवबलाटासमोर झाकाळून गेला होता. वदवसभर 

शाांत असलेली झािां पानापानातनू पोपटाांची भार्ा बोल ूलागले होत.े  

बोिखी झािां पोपटाांच्या उपवस्थतीमळेु लदबदल्या सारखी वदसत होती. झाि पानापानातनू पोपटाांची भार्ा 

बोल ूलागलां होतां. हळूहळू सांध्याछाया पसरु लागली आवण काही वेळानांतर पोपटाांचां गाांव शाांत झालां होतां. रात्भर 

ह ेपोपट वनवार् यासाठी येथेच असतात. अशा झािाांना अरण्यऋर्ी मारुती वचतमपल्ली याांनी ‘सारांगागार’ वकां वा 

‘पक्ष्याांचा रातवनवारा’ असे म्हटल ेआह.े रात् सांपनू जाते आवण पवेूचां ताांबिां फुटता फुटता या गावाला परत 



पोपटाांचा कां ठ फुटतो. माझ्या मत ेत्याांच्या आवाजातनू जण ूकाही ह ेकेवळ आमचेच गाांव आह,े असां साांगायचां 

असावां.   

येथील सवावत मोठा वपांपळाचा वकृ्ष शांभरी पार केलेला असावा. तर दसुरे वपांपळाचे झािही शतकाकिे झकुलां 

असावां. गेल्या वकत्येक वर्ावपासनू आतापयंत या झािावर पोपटाांच्या वकत्येक वपढ्या वनमावण झाल्या असाव्यात. 

घिल्या असाव्यात. सांपल्या असाव्यात. उत्पत्ती, ववनाश आवण ववनाशातनू परत उत्पत्ती वनसगावचां ह ेचक्र सरुुच 

राहाणार आह.े सोबतच हा वकृ्ष वारसा वकृ्ष (Herritage Tree) म्हणनू जतन होण ेगरजेचे वाटत.े पयाववरण 

तज्ञाांतफे त्यादृष्टीने या पररसराचा आवण झािाांचा ववशेर् अभ्यास होण ेजरुरीचे वाटत.े 

जीवन मरणाच्या या चक्रात जोपयंत पोपटाांचां ह ेइवलसां गाव सरुवक्षत आह ेतोपयंत ते गजबजलेलांच राहाणार 

आह.े नागररकाांचां रक्षण करणार् या पोलीसाांप्रमाण ेअमरावतीकर नागररकही पोपटाांच्या या सारांगगाराचां रक्षण 

करतील, अशी अपेक्षा करु या. आवण वनसगव सांतलुनात महत्वाची भवूमका पार पािणार् या पोपट नावाच्या या 

वनसगावच्या एका इवल्याशा घटकाला सलाम करु या !  

   . . . . . 

  



वर्ावऋत ु हा नवजीवनाचा, नववनवमवतीचा ऋत.ू 

राखरखत्या ग्रीष्ट्मात तप्त झालेली सजीवसषृ्टी 

ओलीवचांब होण्याची आस लावनू असते. 

वादळवार् याचा जोर वाढतो. नभात कृष्ट्णमेघाांची दाटी 

होव ू लागते आवण मगृनक्षत्ात सषृ्टीच्या अांगावर 

उमटलेली गभवच्छाया वदसनू येत.े कारण याकाळात 

चराचरात सगळीकिे नववनवमवतीचा सोहळा चाल ू

असतो. पक्ष्याांची घरटी पणूव झालेली असतात. वचमण्या, 

वेिे राघ ू मातीत आपल े अांग घसुळताांना जि 

झाल्यासारखे वदसतात. काही कावळयाांची घरटी 

बाांधण्याची लगबग सरुु असते. एकां दर पाखराांची गती 

मांदावलेली असते. चराचरावर कुटूांब वत्सलतेची छाया 

पसरलेली असते.  

14 सजीवसषृ्टी आहण  

पावसाचे पूवयसांकेत 



  

चातक 



सजीवसषृ्टीत पशपुक्षी, वकिे-कीटकां , वकृ्षलता याांना त्याांच्या वववशष्ट हालचालीवरुन पावसाचे पवूवसांकेत 

वमळतात. त्यामळेु त्याांना पावसाचा पवूवअांदाज येतो. त्याप्रमाणे ते येणार् या हांगामाची तयारी करतात. ह ेअत्यांत 

गढू रहस्य आह.े हवामानाचा जो अांदाज मानव प्राण्यास पणूवपणे साांगता येत नाही ते या पशपुक्ष्याांना आधीच 

कळतात. त्यानसुार त्याांच्यात दनैांवदन बदल होत जातात. ह ेकालबध्द नैसवगवक चक्र आह.े कारण ह ेसजीव अत्यांत 

सांवेदनशील आवण बदलत्या हवामानाशी स्वत:ला जळुवनू घेणारी वनसगावची आियवकारक वनवमवती आह.े 

पथृ्वीच्या वनवमवतीपासनू चालत आलेले ह ेवनसगवववज्ञान आह.े 

वर्ावऋत ू आरांभ होण्यापवूी सववप्रथम पावसाचे पवूवसांकेत वमळतात ते ‘वपऊ-वपऊ’ आवाज काढणार् या 

चातक पक्ष्यास. पाऊस जर लवकर येणार असेल तर त्याांच ेआगमन लवकर होत.े तर वेळान ेपाऊस येणार असेल 

तर ह ेपक्षीही वेळाने येतात. त्यासोबत ‘पेते व्हा पेते व्हा’ गाणारा पावशा पक्षी ओरिू लागला की पवूी शेतकरी 

बाांधव शेतीच्या मशागतीच्या कामास सरुुवात करायच.े काही गावात आजही ह ेसांकेत पाळतात. तसेच वतवत्तर, 

लाांिोर, मोर, इ. पक्ष्याांच्या हालचालीवरही वववशष्ट पररणाम वदसनू येतात. महाभारतात कावळा हा पक्षी पणूवपक्षी 

म्हणनू उल्लेख आह.े या पक्ष्यान ेआांबा, करांज, वपांपळ या झािाांवर घरटे केले असेल तर पाऊस चाांगला पितो 

आवण बाभळू, काटसावर इ. झािावर घरटे केले तर पाऊस कमी पितो. जनु्या काळी कावळीणच्या कमी-जास्त 



अांिे घालण्यावरही हा अांदाज बाांधला जात असे. चाांगला पाऊस येणार असेल तर इतर पक्षीही अांिी जास्त 

घालतात. 

इतर सजीवाप्रमाणे पावसाचा पवूवअांदाज वकिे-कीटकां ही दतेात. काळया मुांग्या जेव्हा त्याांच्या इवल्याशा 

तोंिात पाांढरी-पाांढरी इवलीशी अांिी धरुन सरुवक्षत जागी हलववताांना वदसतात तेव्हा लवकरच पाऊस पितो. 

जवमनीत राहणारी, झािां पोखरणारी वाळवीला वर्वभरात कधीही पांख फुटत नाही. परांत ुमगृधारा पिण्याच्या काही 

क्षण अगोदर याांचे हजारोच्या सांख्येतील थवेच्या थवे वारुळातनू बाहरे पितात. उिता उिता ते समागम करतात 

आवण प्रजननातनू वनघणारी वपढी दसुरे वारुळां तयार करण्याच्या कामीही लागते. जांगलामध्ये हया वाळवी 

खाण्याकररता सरपटणार् या जीवाांचा आटावपटा वदसनू येतो एवढेचनव्हतेर ही वाळवी खण्यास कोल्ह,े लाांिगे, 

घारी, कोतवाल इ. पक्षीही गदी करतात. 

 चाळीस-पन्नास वर्ावपवूी स्वत: अनभुवलेली गोष्ट म्हणज ेआमच्या शेणामातीच्या घरात मगृाच्या तोंिावर 

वपवळा वठपकेवाला वकिा वनघायचा. तो वनघाला की आई त्यावर हळद-कुां कु लावनू पजूा करायची आवण 

साांगायची- याला कोणी मारु नका, हा वमरुग असनू आता लवकरच पाऊस पिणार आह.े आता तर चोहीकिे 



वसमेंट काँक्रीटची जांगलां पसरली. त्यामळेु आता कुठला मगृवकिा अन कुठे सोनपाखरु! तसचे काही सकु्ष्म 

वनरीक्षण ेहवामानाचा अांदाज वतववताांना अत्यांत मोलाची ठरु शकतात. 

वकृ्षलताांमध्येसधु्दा पावसाचे पवूवसांकेत वदसनू येतात. खैर, शमीच्या झािाांना फुलोरा आल्यास त्यावर्ी कमी 

पाऊस कमी पितो. मे-जनूमध्ये बहावाच्या झािाला सोनवपवळया फुलाांच ेगचु्छ पकितात. कधी-कधी ही झािां 

नसुत्या फुलाांनी िवरुन वनघतात. यावरुन त्यावर्ी चाांगला पाऊस पितो. कारण फुलां भरपरू आली तर फळांही 

भरपरू लागतील. त्यामळेु स्वजातीच्या वबया जास्तीत जास्त तयार होवनू त्याचा प्रसार होईल. दसुरी महत्वाची 

गोष्ट म्हणजे फुलां भरपरू आली तर वकिे-कीटकां  आवण पक्षी त्यावर जगतात. त्याांच ेप्रजनन कायव मोठया प्रमाणावर 

होत.े त्याचबरोबर वकिे-कीटक्ां  ह ेज्याांचे अन्न आह ेत्याांनाही भरपरू खाद्य वमळून त्याांचीही सांख्या वाढण्यास मदत 

होत.े परांत ुअसा प्रकार दरवर्ी होत नाही. 

सातपिुा पववताच्या मेळघाटच्या दर् याखोर् यात राहाणार् या आवदवासी बाांधवाांचे पावसाचे पवूवअांदाजही 

महत्वाच ेवाटतात. ज्यावर्ी वचांचेच्या झािाला पणूव पालवी फुटते त्यावर्ी पाऊस लवकर आवण भरपरू पितो. 

झािाला पालवी फुटण्याच्या प्रमाणावर ते येणार् या पावसाचा अांदाज बाांधतात. तसेच मे-जनूमध्ये रात्ीच्या वेळी 



जर प्रकाश सोिणार् या नर काजव्याांचे थवेच्या थवे जेव्हा वर-वर जाताांना वदसतात तेव्हा पाऊस लवकर आवण 

भरपरू पितो. वहरव्या बेिकाांच्या वववशष्ट आवाजावरुनही या आवदवासींना पावसाचे पवूवसांकेत वमळत असतात. 

प्राण्याांचही तसच आह.े पाऊस आवण भकूां पाच ेपवूवसांकेत याांना वमळतात. अरण्यऋर्ी मारुती वचतमपल्ली 

याांनी मेळघाटात असताांना एका गभववती वावघणीचे सतत जवळून वनरीक्षण केले. प्रत्येक हालचालीवर नजर 

ठेवली. तेव्हा वाघाांनासधु्दा पावसाच्या अांदाजाच ेआवण भववष्ट्यातील वातावरणाचे पवूवज्ञान असल्याच ेत्याांच्या 

लक्षात आल.े ही गभववती वाघीण वपल्लां दणेार होती. परांत ुवावघणीन े‘िायसकोररया’ कां द खावनू गभवपात करवनू 

घेतला. ह ेकां द खावनू आवदवासी वस्त्रयादखेील गभवपात करवनू घेतात. पाऊस न आल्यान ेगवत उगवणार नाही. 

गवत नाही म्हणजे तणृभक्षी प्राणीदखेील राहणार नाही. पररणामी आपल्या वपल्लाांना भक्ष्य वमळणार नाही. त्याांची 

उपासमार होईल. याचे पवूवसांकेत वमळाल्यानेच वतन ेगभवपात करवनू घेतला. 

वर्ावऋततू पावसान ेजर सरुुवातीलाच दिी मारली असेल तर खेियाखेियात तरुण मलुां धोंिी काढतात. एका 

आिव्या काठीला आांबा, वपांपळ, जाांभळु इ. झािाच्या िहाळया बाांधतात. त्यावर बेिकां  लटकवतात आवण ती 

काठी उघिया नागिया अांगाने दोन मलुां खाांद्यावर घेतात. मखुातनू ‘धोंडी धोंडी पाणी दे, दाय दाना हपकू दे, 



धोंडयारे माता पाणी येवू दे…’ अशी मेघराजास ववनवणी करत गावातनू वफरतात. महाराष्ट्राच्या प्रामखु्याने 

व-हािात ही बाब अजनूही वदसनू येते. 

पाऊस वेळाने आवण कमी असेल उांदीराांची वीण कमी होते. उांदरावर आधारीत सापाच्या वपल्लाांना कमी 

भक्ष्य वमळते आवण त्यामळेु सापाांची सांख्या कमी होवनू ज्या पक्ष्याांच ेअन्न साप आहते त्याांचीसधु्दा उपासमार 

होवनू त्याांची वांशवेल पावहज ेत्या प्रमाणात वाढत नाही. आवण म्हणनू वशकारी पक्षीसधु्दा आपल्या प्रजोत्पादन 

कायावत बदल करतात. पाऊस वेळेवर आवण भरपरू असेल तर उांवदराांची वीण वेळेवर होवनू वपल्लाांच ेप्रमाण जास्त 

असते. त्यामळेु उांदीरावर आधाररत असलेल्या इतर जीवाांची वीणही वेळेवर होत.े  

पथृ्वीच्या वनवमवतीपासनू चालत आलेले ह े वनसगवववज्ञान आह.े त्याचे ज्ञान वमळवण्यासाठी वनसगाववर प्रेम 

करणार् याांनी पावसाळयापवूी सजीवसषृ्टीत होणार् या बदलाांचा अभ्यास केला पावहज.े कारण हवामानाचा अांदाज 

वतववताांना ते अत्यांत मोलाच ेठरु शकते. यावरच मानवासहीत सांपणूव सजीवसषृ्टीचां भववतव्य अवलांबनू आह.े. 

  



प्र स ुवहरुरकर याांच ेगाजलेल ेपसु्तक. 

वक्लक करा फ़क्त. आपोआप उघिेल. 
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दुगय दुघयट भारी           स ुंदर िा दशे 

 

आसेतणूिमयचल          त्या सुांदर यात्ेसाठी 

 

www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व जग प्रवासाची अवतशय सुांदर प्रवासवणवनां आहते. तमुच्या-

आमच्यासारख्या लोकाांनी आपापल ेप्रवास अनभुव शब्द आवण छायावचत्ाांतनू माांिले आवण पाठवले. ई सावहत्यच्या 

टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्याांना पसु्तकरूप वदलां. अशी शांभराहून अवधक पसु्तकां  आता ई सावहत्यवर आहते. 

आवण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला खात्ी आह.े कारण… 

कारण आपण वलहीणार आहात. आपण वजथे वजथे वफ़रायला जाल वतथल ेफ़ोटो व वणवनां पाठवा. आपण वजथे 

रहाता त्या पररसरातील वठकाणाांचे फ़ोटो व मावहती पाठवा. ते प्रवसद्ध पयवटनस्थळ असेल वा नसेल. तमु्हाला ते स्थळ 

आविलां ना? मग वलहा. पाठवा. अलांकाररक भार्ेची वचांता करू नका. बाकी सगळां आम्ही बघनू घेऊ.  

सांपिुा जग, सांपिुा भवरत दिे, िहवरवष्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, प्रत्येक तवलकुव आशि प्रत्येक गवर् सुांदर आह.े आशि 

त्यवचां सौंदया पवहू िकेल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव यव “िी पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग घेऊ 

िकतो. 



याचा फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट दणेार् याांना होईल. वकां वा परदशेात राहणार् या मराठी वाचकाांना त्या जागेला 

भेट वदल्याचा आनांद वमळेल. वकां वा प्रकृती अस्वास्थ्यामळेु वफ़रू न शकणारे जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद 

वाटा. वाटा आवण वळणाांचा आनांद वाटत रहा. 

आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा. 
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