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हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा

वाचिाव्यनतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ईसानहत्य प्रनतष्ठािची परवािर्ी घेणे आवश्यक आहे.

मिोर्त
बोडी या निसगर्ािे समृद्ध असलेल्या र्ावी
बालपण र्ेल,े हे माझे सुदव
ै . लहािपणापासूि
निसर्ागच्या वेर्वेर्ळ्या घटकांचा पररचय होत
र्ेला. त्यांचे वैनवध्य लिात येत र्ेल.े आनण
निसर्ागर्ी जवळीक वाढत र्ेली. पुढे र्हरी
जीविात तर त्याचे महत्त्व जास्त कळले.
पयागवरण नर्िण घेतािा तर ते अजूिच
जाणवले. पयागवरण रिणासाठी निसर्ागर्ी िाते
जुळले तर साहनजकच पुढील काम सोपे होते, हे
लिात आले. निसर्ागतील प्रत्येक घटक महत्त्वाचा असतो, त्यांचे वैज्ञानिक
महत्व असते. ते जर थोड्या सहज सोप्या भाषेत सांनर्तले तर ते जास्त
लोकांपयंत पोहोचते. कदानचत निसर्ागकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोि बदलू
र्कतो. र्ेवटी, निसर्ग आहे तर आपण आहोत याची जाणीव होणे महत्त्वाचे.

मेघिा र्हा

अपगण पनिका

बालपणी निसर्ागची ओळि घरातील मोठ्ांिी करूि ददली.
लग्नािंतर देिील माझ्या या प्रवासात मला निसर्ग छायानचिणांसाठी,
लेििासाठी कायमच प्रोत्साहि ददले ते श्री. दर्गि र्हा यांिी.
पयागवरणातील कामामुळे तर याचे महत्व पटत र्ेले. आनण वाचकांिी
ददलेल्या प्रनतसादामुळे देिील मी अनधक उत्साहािे काम करू र्कते हे
ही नततके च िरे . म्हणूि हे पुस्तक या सवांिा प्रेमपुवगक अपगण.
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हल्ली आपण बहुतेक जण जरा जास्त हेल्थ कॉ

स झालो आहोत असे वाटते.

याचा अथग पूवी िव्हतो असे िाही. तरीदेखील हल्ली हे प्रमाण वाढले आहे हे िक्की. वाढणारे
ताणतणाव, प्रदूषण, खाण्यानपण्याच्या बदलणाऱ्या सवयी, बदलणारी जीविशैली यातूि
होणारी तब्येतीची हेडसाांळ हे दुष्टचक्र ठरलेल.े वयाचा आनण आजाराांचादेखील देखील
फारसा सांबध आहे असे वाटत िाही. म्हणजेच पूवी जे आजार साठीिांतर व्हायचे ते आता
नतशीच्याही आधी ददसू लार्ले आहेत. या सवाांचा पररणाम म्हणूि हल्ली नजममयेये जाणे,
योर्ासिे करणे हे वाढू लार्ले आहे. या सोबतच सकाळी दकवा सांयेयाकाळी चालणारी
माणसे जास्त ददसू लार्ली आहेत. अथागत हल्ली त्याला िुसते चालणे ि म्हणता ‘आम्ही
वॉकला जातो’ असे म्हणतात ही र्ोष्ट अलनहदा! परां तु चालणे हा साधा, सोपा सवाांिा
झेपणारा असा प्रकार आहे हे ही नततके च खरे . पुन्हा ‘आपण कु ठलाच व्यायाम करत िाही’
ही बोचदेखील थोडीशी कमी होते असे म्हटले तरी वावर्े होणार िाही.
माझेही थोडेफार असेच झाले. काही कारणािे योर्ास वर मयागदा आल्या
आनण रोज चालणे हे बांधिकारक झाले. मर् काय रोज मॉर्निर्वॉक सुरु झाले. िव्याचे िऊ
सांपल्यािांतर कां टाळा येऊ लार्ला. तरी सुदव
ै ािे सांकुलातील बार्ेत चालण्यासाठी छाि सोय
आहे. तसेच बाजूच्या मोठ्या सांकुलात चालण्यासाठी मोठे पदपथ आहेत. म्हणजे तसे ि
चालणे यासाठी कु ठलेच कारण िव्हते. तरी देखील ‘आज िको उद्या जाऊयात’ हे ठरलेले.
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मर् कधीतरी ‘कल करे सो आज कर’ वर्ैरे आठवे. आनण असेच कधीतरी
नियनमत चालणे सुरु झाले. मी राहत असलेला भार् मुख्य शहरापासूि थोडासा लाांब आहे.
सांकुलाच्या बाजूला काही छोटी घरे , तुळशी वांदावि, बोराची झाडे, पाळलेल्या कोंबड्या इ.
आहेत. थोडक्यात काय तर थोडेसे र्ावाकडील वातावरण अजूिही आहे. थोडीसी बांददस्त
मोकळी जार्ा आहे तेथे अिेक झाडे झुडुपे आहे. दोन्ही सांकुलातील पररसरात लावलेली
नवनवध झाडे आहेत. थोड्या अांतरावर खाडी आहे. एकां दरीत काय तर पहाटे पररसर
बऱ्यापैकी शाांत, प्रदूषण नवरनहत असतो. सकाळी सात िांतर शाळे च्या बसेस, कां पिीच्या
बसेस तसेच इतर रहदारी सुरु होते. म्हणूि ‘सातच्या आत घरात’ येणेच बरे वाटते. अथागत हे
‘सातच्या आत घरात’ मात्र सकाळचे आहे हां!

रोजचे चालणे (मॉर्निर् वॉक) तर सुरु झाले. आता पुढची पायरी होती तो
रोज येणारा कां टाळा कमी कसा करावा यावर उपाय शोधणे. बहुतेक जण इअरफोि लाऊि
भराभर चालत असतात. परां तु हा उपाय मला िको होता. कारण घरी ककवा इतर रठकाणी
आपण र्ाणी ऐकत असतोच. मर् लक्षात आले आपल्या पररसरातच एवढ्या िैसर्गर्क र्ोष्टी
आहेत तर कनत्रमतेकडे कशाला वळा? मर् निसर्ग वाचिाचा प्रयोर् सुरु झाला.
ई सानहत्य प्रनतष्ठाि

www.esahity.com

निसर्ग माझा सोबती

मेघिा शहा

तसेही बालपण खेडर्
े ावात र्ेल्यामुळे निसर्ागची आवड लहािपणापासूि
होती. पक्षयाांची, झाडाांची तोंडओळख झाली होती. म्हणूि सुरुवात पक्षी निरीक्षणािे के ली
आनण लक्षात आले दक दकती नवनवध प्रकारचे पक्षी आपल्या पररसरात आहेत. नचमण्या,
कावळे , साळुां क्या, कबुतरे हे तर नियनमत ददसणारे पक्षी. पण या व्यनतररक्त देखील इतरही
बरे च पक्षी तुम्हाला आपल्या पररसरात ददसू शकतात. फक्त त्याची आवड तसेच ते
बघण्याची िजर असले दक झाले. बाहेर निघतािाच कधीतरी बुलबुल तुमचे स्वार्त करतो
तर कधी दयाळ ककवा भारद्वाज, ताांबट. बहुतेक वेळा पक्षयाांचा आवाज ओळखता येतो पण
वेर्ळा आवाज आला तर माझा िेहमीच तो पक्षी पाहण्याचा प्रयत्न असतो. अिोळखी पक्षी
ददसला तर मदतीला येतात डॉ. सानलम अली याांची पुस्तके .

Coppersmith Barbet (ताांबट)
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बहुतेक वेळा बर्ळे , पाणकावळे इ. पक्षी खाडीच्या ददशेिे जातािा ददसतात.
त्याांच्या रां र्ातील नवरोधाभास बघा, एक एकदम पाांढरा तर एक अर्दी काळा. साम्य
एकाच र्ोष्टीचे होते उडतािा याांच्या समूह साधारण V या आकरात उडत असे. पाणकावळे
तर िेहमीच घाईिे उडतािा ददसतात. बहुतेक वेळी हे पक्षी छोट्या समुहात ददसतात.
सकाळी हे पाणपक्षी खाडीच्या ददशेिे उडतािा ददसतात. त्याच वेळेस मोठ्या आकारचे पक्षी
एकएकटे उलट ददशेला म्हणजेच खाडीवरूि येतािा ददसत असत. मिात िेहमी नवचार येत
असे, ‘अरे हे बांडखोरी के ल्यासारखे उलट वार्णारे पक्षी कोणते बर् असावेत?’ आनण त्याचा
आकार देखील बराच मोठा होता. त्यामुळे ते सहज लक्षात येत असत. िेहमीप्रमाणे पुस्तक
मदतीला आले. ते पक्षी ‘Night Heron’ म्हणजेच रात्र बर्ळे होते. जणू काही आपली
रात्रपाळी आटोपूि आपल्या घरी जात असत.
अर्दी दुरूिही आवाजावरूि ओळखता येणारे पक्षी म्हणजे पोपट. आपण
आहोत हे जणू काही सवग जर्ाला कळले पानहजे असा याांचा अट्टाहास का असतो हे देवच
जाणे. एवढ्या जोरजोरात ओरडत असतात दक काही काळािे हे ओरडणे िकोसे वाटू लार्ते.
जांर्ली बदामाच्या झाडाखाली अयेयाग फोडलेल्या बदामाचा कचरा ददसला दक समजावे
झाडावर पोपट आहेत. बाहेरील फळाचा र्र तसेच कडक आवरण फोडू ि बदाम बी खाणे हा
याांचा आवडता उद्योर्. कानशद हे छाि नपवळी फु ले तर नपचकारी हे लाल फु ले असणारी
झाडे परीसरात बऱ्यापैकी आहेत. तोंडी लावण्यासाठी याांच्या शेंर्ा आहेतच. पण एकां दरीतच
खाण्यापेक्षा िासधूस करण्याकडे याांचा कल जास्त असतो.
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याांचा नहरवा रां र् पािाांशी एवढा नमळताजुळता असतो दक सहज िजरे स पडत
िाहीत. आवज येतो असे म्हणूि पहावयास जावे तर कु ठे ददसत िाहीत. कधीकधी त्याांच्या
चोचीमुळे ते लक्षात येतात तर कधी त्याांची लाांब शेपटी दष्टीस पडते. वरील छायानचत्रात
ददसणारे झाड हे काशीदचे आहे. त्याांची नहरवीर्ार पािे, नपवळी फु ले आनण पोपटाची लाल
चोच ही रां र्सांर्ती पाहण्यास अनतशय छाि वाटते.
याच झाडावर मी एकदा दुपारी डु लकी घेत असलेला पोपट देखील पानहला
होता. पण जार्ा अडचणीची असल्यामुळे मला छायानचत्र काही रटपता आले िाही.

Rose ring parakeet (गल
ु ाबी कंठाचा पोपट)
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असेच एकदा पोपट ओरडत असतािा लक्षात आले दक हा आवाज थोडा
वेर्ळा ककग श्श आहे. जणू काही िेहमीच रार्ावलेले असतात दक काय असे याांचे ओरडणे
ऐकतािा वाटते. निरखूि पानहले असता लक्षात आले हे जांर्ली पोपट Alexandrine
Parakeet आहेत. आधी पानहलेल्या Rose-ring Parakeet पेक्षा हे आकारािे मोठे ,
पांखाांवर तपदकरी डार् असणारे असे हे पोपट. याांच्या तुलिेत Rose-ring Parakeet हे
तसे िाजूकच वाटतात.

Alexandrine Parakeet
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पररसरात एवढे पक्षी आहेत हे समजल्यावर घरातील नखडकीवर त्याांचे खाणे
ठे वू या असे ठरवले. नखडकीवर बाटलीत धान्य भरूि ठे वले होते. अपेक्षा होती दक नचमण्या
येतील परां तु पनहला िांबर लावला तो या पोपटािी. Rose ring parakeets नियनमतपणे
धान्य खाण्यास येऊ लार्ले. दोि तीि पोपट एकत्र असल्यावर त्याांची मारामारी ठरलेलीच
असे. कधी कधी तर एकमेकाांची मािदेखील पकडत. मला वाटे दक कबुतरे च हावरटासारखां
खातात पण हा माझा र्ैरसमज या पोपटािी दूर के ला. याांची र्तीही तेवढीच आहे.
सोसायटीच्या बार्ेत इतर झाडाांबरोबरच कानशद, जांर्ली बदाम, पेरू याांचीही झाडे आहेत.
नतथे हे पोपट फळे खाण्यासाठी येतात. फळे खात असतािा जणू काही बदल हवा तसे ते
नखडकीवर धान्य खाण्यासाठी येतात. थोड्या वेळािे पुन्हा झाडावर जातात. नखडकीवर
असतािा त्याची जी मस्ती सुरु ती बघतािा धमाल येत.े ओरडणे, भाांडणें, उर्ीचच
नखडकीच्या र्जावरूि खालीवर चढणे उतरणे, तसे करतािा नखडकीला चावणे, उलटे
लटकणे इ. प्रकार सुरु असतात.

सांयेयाकाळी नखडकीच्या बाजूिे ऊि येते. त्या वेळेस तर हे पोपट अजूिच सुांदर
ददसतात. त्याांचा तो पोपटी रां र्, लालचुटूक चोच, लाांब शेपटी आनण त्यावर पडणारा
सांयेयाकाळचा सूयगप्रकाश! िजरे िे पानहलेले हे क्षण कॅ मेरात रटपण्याचा मोह िेहमीच मला
होतो. त्यासाठी मर् िवऱ्याचे, “तुला हे पोपटाांचे फोटो काढू ि कां टाळा येत िाही का?” असे
ऐकायला लार्ले तरी त्याचा माझ्यावर फारसा पररणाम होत िाही. कारण पक्षी तेच असले
तरी फोटो तसेच येतीलच असे िाही. दकतीतरी वेळा अिपेनक्षतपणे छाि फोटो रटपता
ई सानहत्य प्रनतष्ठाि
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येतात. नवनवधता हीच तर खरी निसर्ागची र्ांमत आहे. परां तु ती रटपण्यासाठी निसर्ागवर प्रेम
असणे र्रजेचे आहे. तरच तुम्ही निसर्ागतील बदल रटपू शकता. त्याचा आिांद घेऊ शकता.

Rose ring parakeet
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कावळे दकती चतुर आहेत ते या खाण्याच्या बाटलीमुळे (फीडर) तसेच
पक्षयाांसाठी नपण्याचे पाणी ठे वणे यामुळे समजले. त्याांचे ओरडण्याचे नवनवध प्रकार कळले.
खातािा कबुतर कधीच दुसऱ्या कबुतराला बोलवत िाही. अर्दी याच्या नवरुद्ध कावळ्याचे
वार्णे आहे. तो सहसा कधीही एकटे खात िाही. त्याच्या डोक्यावरचे के स उभे असले दक
समजावे याला रार् आला आहे. त्या वेळेस त्याचा आवाज देखील अनतशय ककग श्श असतो.

House Crow
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स्वतः इतर पक्षयाांची अांडी पळवतो पण
पररसरात कु ठे घार घरटे बाांधतािा आढळली तर नतला
हुसकावूि लावण्याचे काम देखील इमािेइतबारे करतो.
खरां तर घारींचा आकार कावळ्याांच्या तुलिेत दकती मोठा
पण त्या कावळ्याांिा घाबरूि पळतात हे मात्र खरे.
कावळे त्याांिा एवढे हैराण करतात दक घारी दकतीतरी
वेळा आपले अधगवट बाांधूि झालेले घरटे सोडू ि पळ
काढतात. आकाशातसुद्धा त्याांची मारामारी चालू असते.
घारींचा आकार कावळ्याांच्या तुलिेत मोठा असल्यामुळे
त्याांिा पटकि वळणे, मार्े दफरणे जमत िाही याचा
िेमका फायदा कावळे घेतात. कावळे जोरजोरात ओरडू
लार्ले दक समजावे कु ठलातरी नशकारी पक्षी आसपास
आहे. अथागत ही सवय बहुतक पक्षयाांची आहे. पण
कावळ्याांची सांख्या जास्त असल्यामुळे त्याांचे ओरडणे
पटकि लक्षात येते इतके च
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एका प्रसांर्ामुळे कावळा हा दुसऱ्या पक्षयाांपेक्षा कसा चतुर आहे ते कळले.
एकदा चपातीचा तुकडा बराच वेळ बाहेर असल्यामुळे कडक झाला होता. इतर पक्षयाांिी
म्हणजे नचमणी, कबुतर, साळुां की याांिी त्या तुकड्याकडे ढु ांकूि देखील पानहले िाही. पण,
कावळ्यािे तो तुकडा उचलला काही सेकांद पाण्यात बुडवला आनण िांतर तो िरम तुकडा
आरामात नखडकीवर बसूि खाल्ला. पुढे तर नबनस्कट देखील पाण्यात नभजवूि खाऊ लार्ला.
मी स्वत: हे दश्य पानहले म्हणूि ठीक. िाहीतर कावळा असे काही करू शकतो जर मला
कु णी साांनर्तलां असतां तर मी नवश्वास देखील ठे वला िसता. हे पाहूि कावळा दकती हुशार
आहे याची जणू खात्रीच पटली.
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कबुतर आपल्या हावरटपणासाठी बदिाम आहेत, असे म्हटले तरी चालेल. ते
ज्या र्तीिे खातात ते पाहूि तर हे जन्मोजन्मीचे उपाशी आहेत असे वाटते. अश्या या
कबुतराांिा देखील अशी काही कल्पिा सुचली िाही ककवा कावळ्याचे अिुकरण करावे असे
देखील वाटले िाही.
हा आपला कायमच र्ुटूरर्ु करण्यात मश्र्ुल. त्याला ‘शाांतीदूत’ असे जरी
म्हणत असले तरी मला ि आवडणाऱ्या पक्षयाांच्या यादीत याचा पनहला िांबर आहे. (तसे
मला ि आवडणारे पक्षी फारच कमी आहेत ही र्ोष्ट वेर्ळी.) अक्षरशः चार काड्या र्ोळा
के ल्या की झाली याची घरटी तयार. त्या साठी सुद्धा हा फारसे कष्ट घेत िाही. इतका हा
आळशी पक्षी आहे.
नचमणी, कावळे , साळुां क्या इ. नियनमत येत होतेच. परां तु त्याांिा पाहूि
उत्सुकतेिे बुलबुलची एक जोडी नियनमत येऊ लार्ली. कधीकधी एक बुलबुल झाडावरच
थाांबतो आनण दुसरा नखडकीवर येऊि निरीक्षण करूि जणू काही ‘ऑल इज वेल’चा सांदश
े
देतो. त्यािांतर तो झाडावरचा बुलबुल नखडकीवर येतो. खाणे ददसले िाहीतर अर्दी जोरािे
ओरडू ि हैराण करूि सोडेल. पुन्हा याचे िखरे म्हणजे तो खातािा त्याला आपण जवळपास
देखील िको असतो. सकाळी घाईच्या वेळेत स्वयांपाकघरातूि बाहेर पडणे मला काही जमत
िाही आनण मी आसपास असलेली याांिा काही आवडत िाही. मर् काय थोडीशी िाराजी
व्यक्त करूि खातात आनण पुन्हा झाडावर जाऊि बसतात. पण मूड चाांर्ला असेल तर
तेवढीच सुांदर शीळ घालत नखडकीवर बसतात. तेव्हा मात्र खूप छाि वाटते. पण त्याांच्या
याच र्ाण्यामुळे दकतीतरी रठकाणी त्याांिा पपजऱ्यात कै द करूि ठे वले जाते.
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बुलबुलच्या तश्या बऱ्याच जाती आहेत. या पैकी आमच्याकडील झाडाांवर
दोि जाती येतात. Red-vented bulbul आनण Red-whiskered bulbul.

Red-vented bulbul (लालबुड्या बुलबुल)
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जवळपासच्या पररसरात सहजपणे आढळणारा पक्षी म्हणजे साळुां की (मैिा).
िेहमीच अर्दी रुबाबात वावरणारा हा पक्षी आपल्या डोळे , चोच तसेच पाय यावरील
नपवळ्या रां र्ाांमुळे सहज ओळखता येतो. हा वेर्वेर्ळे आवाज काढण्यात तरबेज आहे. याच्या
या र्ुणामुळे आपली सहज फसर्त होऊ शकते.
एकदा निसर्गभ्रमांतीसाठी र्ेलो असतािा पक्षयाचे ओरडणे ऐकू आले. ते
िेहमीच्या पक्षयाांपक्ष
े ा अर्दी वेर्ळे च होते. मिात नवचार आला ‘चला, कु ठलातरी वेर्ळा
पक्षी ददसणार बहुतेक’. मी उत्साहािे तेथे पाहू लार्ले तेवढ्यात पक्षीतज्ञ म्हणाले ‘तुमचा
वेळ वाया घालवू िका, साळुां कीचा आवाज आहे, साळुां की जवळपास दहा वेर्वेर्ळे आवाज
काढू शकते’. मी थोडीशी सांभ्रमात होते तेवढ्यात एक त्या जार्ेवरूि एक साळुां की उडू ि दूर
र्ेली.
िांतर याचा प्रत्यय घरी देखील आला. हा पक्षी तेवढाच भाांडकु दळ देखील
आहे. भाांडतािा नचत्रनवनचत्र आवाजात ओरडत असतो. कधीकधी वाटते भाांडतािा हे आपले
ठे वणीतले आवज काढतात दक काय! एवढे वेर्वेर्ळे आवाज ऐकू येतात.

Common Myna
(साळुां की)
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र्ावाकडे या आपल्याला र्ुराांच्या मार्े दफरतािा ददसतात. र्ुरे र्वत खातािा
हे र्वतावरूि उडणारे टोळ व तसेच इतर दकटक खातात.
रां र्ीत साळुां की(Pied Myna) िेहमीच्या साळुां कीपेक्षा जरा लहाि आनण रां र्
काळा पाांढरा असतो. याचा वावर देखील आमच्या पररसरात हल्ली वाढला आहे. आकारािे
जरी लहाि असल्या तरी आवाज मात्र तसाच मोठा आनण ककग श्श आहे. या झाडावर तर
भाांडतात पण हवेत देखील मारामारी करण्यात तरबेज आहेत.
बार्ेतील झाडे आनण आमची नखडकी हे जणू काही पक्षयाांचे प्रनशक्षण कें द्र
आहे. कारण एवढे नवनवध पक्षी तर येतातच पण बहुतेक वेळा त्याांची नपल्ले देखील बरोबर
घेऊि येतात. मुबलक अन्न आनण सुरनक्षतता ही यामार्ील दोि कारणे असावी असे मला
वाटते.
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असेच एकदा दोि प्रौढ साळुां क्या त्याांच्या दोि नपलाांसनहत झाडावर बसले
होते. दोन्ही साळुां क्या आळीपाळीिे नपलाांिा अन्न शोधूि आणूि भरवत होत्या. साळुां क्या दूर
र्ेल्या दक या नपल्लाांचे जोरजोरात ओरडणे सुरु व्हायचे, खरतरां यामुळेच त्याां सवाांकडे माझे
लक्ष र्ेले होते. नखडकीतूि ही र्ांमत पाहत असतािाच एक वेर्ळीच घटिा िजरे स पडली.
त्याां दोि नपल्लाांपैकी एक नपल्लू शाांत होते आनण दुसरे अनतशय खादाड,
चांचल असे होते. या नपल्लाला दकतीही भरवले तरीही त्याचे समाधाि होत िव्हते. साळुां की
आली रे आली दक ते सारखे नतच्याजवळ जायचे, खाणे ददले तरी जणू काही नतला
नचकटायचे. थोड्या वेळािे साळुां की जरा स्वस्थ बसली, नतच्या शरीराची साफसफाई करू
लार्ली. तरदेखील हे नपल्लू नतला काही सोडेिा. त्याचे आपले सारखे नतच्या जवळ जाणे
सुरूच होते. ती थोडीशी बाजूला सरकली. तर हा पठ्ठ्ठ्या परत नतच्याजवळ सरकला. शेवटी
नचडू ि साळुां कीिे त्याला खाली ढकलूि ददले. त्यािे धडपडत खालील फाांदीचा आधार घेतला
आनण त्या फाांदीवर बसला.
िांतर लक्षात आले दक ही दोन्ही नपल्ले काही अर्दी लहाि िव्हती. थोड्या
ददवसाांिी ती स्वतः आपले भक्षय शोधू शकणारी अशी होती. साळुां की जणू काही साांर्त
होती, ‘चला, आता तुम्ही मोठे झाला आहात. स्वावलांबी व्हा!’
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खरां तर, निसर्ागचा कु ठलाही घटक निरुपयोर्ी
िसतो. तसेच या घटकाांचे प्रमाण देखील निश्चत के लेले
असते. त्यात जर बदल झाला तर निसर्गचक्र नबघडते. याचा
फटका

आपल्यालाही

बसतो.

कारण

आपणही

याच

निसर्ागचा एक घटक आहोत. पण आपली अवस्था ‘कळते
पण वळत िाही’ अशी आहे. आता आपण या पक्षयाांचे
उदाहरण घेऊ या. शेतातील अळ्या, दकटक हे पक्षयाांचे खाद्य
आहे. जर पक्षयाांची सांख्या कमी झाली तर साहनजकच याांचे
प्रमाण वाढणार. मर् त्याांिा िष्ट करण्यासाठी रासायनिक
कीटकिाशकाांचा आधार घ्यावा लार्णार. अश्या रीतीिे या
कीटकिाशकाांचा नशरकाव एकदा का अन्न साखळीत झाला
दक त्याचे दुष्पररणाम, (side effects) पयागवरणावर,
माणसाांवर होणार हे निनश्चत. म्हणूिच तर हल्ली िैसर्गर्क
खते, कीटकिाशके याांचा प्रचार के ला जात आहे. वाढत्या
लोकसांख्येला पुरेसे अन्नधान्य ही जरी काळाची र्रज असली
तरी पयागवरणाचा, मिुष्याच्या आरोग्याचा प्रश्न देखील या
कनत्रमतेमुळे र्ांभीर होत चालला आहे हे ही तेवढेच खरे !
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नचमण्याांची अवस्था जणू ‘अनतपररचयात अवञा’ अशी झाली होती.
र्ावातील घरात तर नचमण्या हमखास आढळू ि येत असत. घरासमोरील अांर्णात त्याांचा
मुक्त वावर, त्याांचे घरात घरटे बाांधणे हे सहसा कु णाला खटकत िसे. घर आहे म्हणजे
नचमण्या येणारच इतकां त्याांिा र्हीत धरले जात असे. हळू हळू त्याांचे ददसणे कमी होऊ
लार्ले.
आता ‘या नचमण्याांिो परत दफरा रे ’ अशी साद घातली जात आहे. शहरात तर
त्याांचासाठी खास घरटी, खाद्य ठे वण्यासाठी फीडर देखील तयार करण्यात येत आहेत.

Sparrow (Male)
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या सवग प्रयत्नाांचे फळ म्हणूि नचमण्या परत येतील अशी आशा बाळर्ण्यास
वाव आहे.
स्वयांपाकघराच्या नखडकीवर कायम पक्षयाांची जा ये सुरु असते. अथागतच खाणे
आनण पाणी हे जरी मुख्य कारण असले तरी थांडीच्या ददवसात उन्हात बसणे हे देखील एक
कारण असते. कधी कधी तर एवढ्या शाांतपणे बसलेले असतात दक कळत देखील िाही.

Sparrow (Female)
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सकाळी ि चुकता हजेरी लावणाऱ्या पक्षयाांपैकी एक म्हणजे या नचमण्या. कधी
दोि तीि तर कधी अर्दी १०-१२. नचवनचवाटािे आपली उपनस्थती दशगनवणाऱ्या. वरील
फोटोत नचमणीचे नपल्लू जणू काहीतरी नचमणीला साांर्ते आहे असे वाटते. खरतरां , पक्षयाांचे
छायानचत्रण करतािा नपलाांचे, घरट्याांचे छायानचत्रण करू िये असे साांर्तात, परां तु हे
छायानचत्रण करतािा नपल्लाचे भाव रटपण्याचा मोह मला काही आवरता आला िाही. मी
निरुपद्रवी प्राणी आहे हे जरी नचमणीला अिुभवािे माहीत असले तरी नतची िजर
माझ्याकडे देखील होती. असा हा दोघाांचाही सुांदर फोटो मला नमळाला.
दकतीतरी वेळा असे सामान्य, िेहमी आढळणाऱ्या पक्षयाांचे छायानचत्रण
करतािा, ‘याांचे काय छायानचत्रण करायचे?’ असा हेटाळणीचा सूर ऐकू येतो. पण,
वेर्वेर्ळ्या प्रसांर्ाचे छाि छायानचत्रण आपण करू शकतो. माझ्या काही छायानचत्राांिा,
‘अरे , हे तर िेहमीचेच पक्षी, परां तु दकती छाि ददसत आहेत, आम्ही या िजरे िे त्याांच्याकडे
कधी पानहलेच िाही!’ अश्या प्रनतदक्रया नमळाल्या. तर काही वेळा, ‘तुला बरे , हे पक्षी छाि
पोझ देतात’ अशी उपरोनधक प्रनतदक्रया देखील नमळाली. खरे कारण आहे माझे पक्षीप्रेम,
निसर्गप्रेम. तुम्हाला काही २४x७ त्याांच्या पाठी राहणे शक्य िसते. पण शक्य असेल तेव्हा
थोडेसे लक्ष ददले तरी आपल्याला पक्षी, प्राणी याांच्या सवयी कळू शकतात आनण मर्
छायानचत्रण करणे सोपे जाते.
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निसर्ागत िेहमीच काही िा काही घडत असते. हे पशु, पक्षी, दकटक
याांच्याबाबतीत जसे खरे आहे तसे झाडे, िदी, समुद्र याांच्याबाबतीत देखील खरे आहे.
आपल्या पररसरातदेखील अश्या दकतीतरी घडामोडी घडत असतात. थोडेसे लक्ष ददले तरी
त्या आपल्याला समजू शकतात.
आमच्याकडील कावळ्याांची सांख्या हल्ली पूवीच्या तुलिेत वाढली आहे.
त्यामुळे कावळ्याांचा र्ोंर्ाट फारसा िवीि िाही. परां तु एकदा सकाळी कावळ्याांचा आवाज
फारच जोरात ऐकू येत होता. थोड्या वेळािे अजूि एका पक्षयाचा आवाज आला. सहज
नखडकीतूि पानहले तर खाली बार्ेत एक नशक्रा पक्षी आपले भक्षय मेलेला उां दीर घेऊि
बसला होता आनण त्या उां दरासाठी चार पाच कावळे टपूि बसले. सहसा घर
कावळे (House Crow) आनण डोम कावळे याांची युती होत िाही. उलट कावळे िेहमीच
डोम कावळ्याांिा (Jungle Crow) हुसकावूि लावतात. पण येथे मात्र आयते भक्षय
नमळवण्यासाठी दोघे एकत्र आले होते.
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Shikra with kill
घरातूि याचे फोटो रटपणे शक्य िव्हते. म्हणूि मी कॅ मेरा घेऊि खाली र्ेले
आनण थोड्या अांतरावरूि त्याांचे निरीक्षण करू लार्ले. मी आहे, याांची थोडीशी दाखल
घेऊि कावळे आनण नशक्रा आपापल्या कामात (म्हणजे भाांडण करण्याांत) मग्न झाले. कावळे
एवढ्या आक्रमकपणे त्या नशक्राच्या जवळ जात होते पण तो नशक्रा मात्र ‘मी राजा आहे’ या
आनवभागवात उां दराच्या अांर्ावर पाय ठे ऊि तोऱ्यात उभा होता. जवळ जवळ दहा नमनिटे हे
सवग सुरु होते. शेवटी नशक्रा आपले भक्षय घेऊि झाडावर जाऊि बसला आनण कां टाळू ि ते
कावळे उडू ि र्ेल.े तो उां दीर आकारािे फार काही मोठा िव्हता, परां तु नशक्रा आनण कावळे
शेवटपयांत त्यासाठी लढत होते.
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पक्षी निरीक्षण करतािा कधी कधी काही
र्मतीचे प्रसांर् देखील अिुभवता येतात. असेच एकदा
एक पक्षी दूर उडतािा ददसला. त्याची शेपटी जरा
जास्तच लाांब वाटत होती. पुन्हा शेपटीचा नहरवा रां र्
त्याच्या शरीराच्या रां र्ाशी देखील नमळता जुळता वाटत
िव्हता. मी जरा नवचारात पडले, दक हा असा कु ठला
बर् पक्षी असावा? थोडे ददवस असेच र्ेले िांतर काही
ददवसाांिी परत तोच पक्षी ददसला. पण या वेळेस तो
बऱ्यापैकी जवळू ि र्ेला. त्याला पानहल्यावर माझे
मलाच हसू आले. कारण तो नहरव्या शेपटीवाला पक्षी
‘ठीपक्याांचा मुनिआ’ होता. घरटे बाांधण्यासाठी तो
लाांबलचक र्वताचे नहरवे पात घेऊि जात होता.
उडतािा ते पात शेपटीसारखे ददसत होते. अश्या या
‘नहरव्या शेपटीच्या’ पक्षयािे मला चाांर्लेच फसवले होते.
त्या िांतर बऱ्याच वेळा मला हे मुिीआ ददसले पण
प्रत्येक वेळेस मला ते दश आठवूि हसू येते.
Spotted Munia
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िांतर काही ददवसाांिी याच मुिीआांिी आमच्या
शेजारील इमारतीत घरटे बाांधायला घेतले. मी खुश झाले, चला,
आता याांचे घरटे, नपल्ले पहावयास नमळतील. तोच नहरव्या
शेपटीचा पक्षी आता अर्दी जवळू ि पाहता येत होता. असेच ५/६
ददवस झाले. दोन्ही मुिीआांची घरटे बाांधण्याची धावपळ, र्ोंर्ाट
सुरूच होता. एक ददवस जरा शाांत वाटत होते, मिात म्हटले ‘हे
कु ठे र्ायब झाले आज?’ म्हणूि तेथे पानहले तर काय? त्या
घरातील लोकाांिी ते घरटे काढू ि टाकले होते. कारण त्या
र्वताच्या पािाांमुळे कचरा होत होता...
कबुतर अनतशय हावरट, िेहमी एकटा खाणारा, आपल्या डोक्याचा फारसा
वापर ि करणारा असा पक्षी आहे. हे माझे मत आहे. त्याला जरी ‘शाांती दूत’ म्हणत असले
तर त्याच्या र्ुटूरग र्ुटूरग या आवाजािे तो पररसरातील शाांती कायमच भांर् करत असतो.
ददसायला जरी सुांदर असला तरी त्याचे घरटे कायमच घाणरडे असते. नवष्ठा सुकल्यावर तर
येणारा वास भयािक असतो आनण जेव्हा तो उडतो त्या वेळेस ते कण सर्ळीकडे पसरतात.
याांिा िेहमी माणसाांच्या वस्तीजवळ घरटे करायला का आवडते? बर्, याांिा अडवण्यासाठी
जाळी लावावी तर इतर पक्षयाांचे येणेही बांद होते. यावर आम्ही एक उपाय शोधला, तो
म्हणजे हॉल आनण बेडरूम याांच्या नखडक्याांिा जाळी बसवली आनण दकचिची नखडकी
तशीच ठे वली. त्यामुळे त्रास थोडा कमी झाला.
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Blue rock pigeon

कधी कधी याांिा पानहल्यावर मला ‘पारव्याची जोडी घुमे र्ुटूरग र्ु र्ुटूरग र्ु’ या
र्ाण्याची आठवण होते. आनण वाटते दक ही जोडी नसिेमातच शोभूि ददसते, प्रत्यक्षात
िाही. ‘ददसणे आनण असणे’ याांच्यातील फरक या कबुतराांिा पानहल्यावर लक्षात येतो.
‘जीवो जीवस्य जीविम’, िैसर्गर्क नियांत्रण याचे उदाहरण देखील या
कबुतराांमुळे अिुभवण्यास

नमळाले. कबुतराांिी घातलेली अांडी पळवणे हा कावळ्याचा

आवडता उद्योर् झाला आहे. कावळ्याांच्या तावडीतूि चुकूि वाचलेल्या अांड्याांतूि नपल्ले
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झालीच तर ती देखील कावळे पळवूि िेतात. तरी सुद्धा कबुतरे त्याच जार्ी अांडी घालण्याचे
काही सोडत िाही. एवढा हा आळशी पक्षी आहे.
झाडे, फु ले, पक्षी इ. ची िावे दकती समपगक आहेत. मर् ती इां ग्रजी भाषेतील
असो ककवा मराठी ककवा अन्य कु ठली भाषा असो. उदाहरणादाखल आपण सप्तपणी हे झाड
घेऊ. याांची पािे साधारण सातच्या र्ुच्छात असतात. म्हणूि याचे िाव सप्तपणी. Devil’s
Tree असे याचे इां नग्लश िाव. अथागत ही common name आहे. प्रत्येकाचे botanical
name वेर्वेर्ळे असते.
अशीच र्ांमत पक्षयाांच्या िावाांची सुद्धा आहे. आपल्या िावावरूि लर्ेच लर्ेच
ओळखू येणारा पक्षी म्हणजे ‘हळद्या’. िावाप्रमाणेच नपवळाधम्मक! पण पांख मात्र काळे .
लाल डोळ्याांभोवती जणू काजळ घातले आहे असे वाटावे. बार्ेतील झाडावर याांची जोडी
मला ददसली. िर आकषगण पण मादी थोडीशी कमी आकषगक. त्याला कारणही तसेच आहे,
आपल्या अांड्याचे, नपल्लाांचे रक्षण व्हावे, सहज कोणाच्या दष्टीस पडू िये हा त्यामार्ील
निसर्ागचा हेतू. या हळद्याचा आवाज देखील र्ोड आहे.
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Indian golden oriole (Female & Male)

हळद्या
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निसर्ागत कु ठलीही र्ोष्ट टाकाऊ िाही. तसेच प्रत्येकाचे काहीतरी वेर्ळे पण
असते. आई कधीतरी म्हणायची ते आठवते ‘सुांठ परतायला खापरी येते कामी, जर्ात
ररकामी वस्तू िाही’. अथागत हे सवाांसाठी लार्ू आहे, मिुष्यासाठी देखील. पण, आपण कमी
पडतो ते समजूि घ्यायला. असो.
निसर्ागची साखळी आपण पानहली तर आपणास हे लक्षात येईल. निसर्ागत
अर्दी छोट्या दकड्यामुांर्ीदेखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत जेवढे वाघ, पसह. याांचे प्रमाण
देखील ठरलेले असते. त्याांत काही बदल झाला तर दुष्पररणाम हे ठरलेलच
े . याचा त्रास त्या
पशु पक्षयाांबरोबरच आपल्याला देखील होतो. बहुतेक वेळा निसर्ागतील हे बदल अचािक
घडत िाहीत. काही काळ जावा लार्तो. जणू काही निसर्ग आपणास सांधी देत असतो,
होणाऱ्या चुकाांची दुरुस्ती करण्यासाठी. पण, आपण मिुष्यप्राणी मात्र कायम आपल्यामयेये
दांर् असतो. अथागत, त्याला कारणे देखील असतील हे खरे , पण निसर्ग आहे तर आपण आहोत
हे देखील नवसरूि चालणार िाही.
एक साधे उदाहरण घेऊ या. आपल्या जर्ण्यासाठी आवश्यक असणारा
ऑनक्सजि आपण हवेतूि शरीरात घेतो आनण काबगिडायऑक्साईड शरीराबाहेर सोडतो हे
लहािाांपासूि थोराांपयांत सवाांिा माहीत असते. पण त्याची ककमत कळत िाही. आपण
दवाखान्यात एखाद्याला ऑनक्सजि मास्क लावलेल्या नस्थतीत पानहले तर कदानचत
आपल्याला त्याची ककमत कळू शके ल. तसेही जे फु कट नमळते त्याची दकमांत िसते, असे
याबाबतीत म्हणता येईल.
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निसर्ग भ्रमांती करणे मला आवडते. ते करतािा नवनवध झाडे, पक्षी पाहणे हा
तर हेतू असतोच, परां तु शुद्ध हवा नमळवणे हा मुख्य हेतू असतो जे शहरात जरा अवघड
असते. तुम्ही ताजेतवािे होता. आजच्या माके टटर्च्या भाषेत बोलायचे झाले तर ‘एकावर
एक फ्री’ िाहीतर एकावर अिेक फ्री! अथागत हे झाले सवगसामान्य लोकाांच्या बाबतीत. झाडे,
पक्षी, दकटक याांचा पद्धतशीरपणे अभ्यास करणारे देखील आहेत. पण निसर्ग सौंदयग
अिुभवायला मला िाही वाटत कु ठल्याही अभ्यासाची र्रज आहे, पण तसे मि मात्र जरुर
लार्ते.

या फोटोत साधे सुकलेले र्वत आहे. परां तु सकाळच्या कोवळ्या ऊिामुळे जणू
सोिेरी चाांदण्या लर्डलेल्या आहेत असे वाटते.

निसर्ागतील अजूि एका घटकाचे मला आकषगण आहे, विस्पतींचे. विस्पतींचे
उपयोर् तर आपण सवगजण शाळे त असल्यापासूिच नशकत असतो. खरे तर ‘विस्पतींिा
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देखील सांवेदिा असतात’, हे 'सर जर्दीशचांद्र बोस' याांिी आपल्या सांशोधिाद्वारे जर्ाला
पटवूि ददले आहेच. मला आकर्गषत करते ती त्याांची ‘नस्थतप्रञ’ वत्ती. त्याांची कु णी दखल
जरी घेतली िाही तरी त्या आपले काम काही थाांबवत िाहीत. ऋतूिुसार त्याांच्यात बदल
होतच असतात. ‘कु णी पिदा कु णी वांदा’ याांचे त्यामुळे काहीही अडत िाही. मला तरी
विस्पतींची ही वत्ती फार भावते.
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काही वेळा एका विस्पती दकवा प्राण्यावर दुसरी विस्पती ककवा प्राणी
जर्तो, अवलांबूि असतो. त्यालाच आपण परोपजीवी असे म्हणतो. उदा. बाांडर्ुळ. ही सहज
आढळणारी वेल. ती आपले अन्न तयार करू शकत िाही. त्यासाठी ती ज्या झाडावर वाढते
त्या अवलांबूि असते. काही वेळा तर जे मूळ झाड असते ते लहाि, खुरटलेले ददसते आनण ही
बाांडर्ुळ जोमात वाढलेली ददसते. कधी तरी आपण हा शब्द माणसाांसाठी देखील वापरतो.
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वरील छायानचत्रात ददसणाऱ्या काटेसावरीचा रां र् मला फार आवडतो. जणू
काही मी या रां र्ाच्या प्रेमात पडले होते. मला आठवते दक कॉलेजमयेये असतािा खास या
रां र्ासाठी एक ड्रेस नवकत घेतला होता. िावात जरी काटे असले तरी फू ल मात्र मोठी,
आकषगक असतात. याांची फु ले लाल, ककवा क्वनचत पाांढरी, नपवळी असतात. या फु लाांकडे
पाहूि असे वाटते दक जसे काही याांचे रक्षण करण्याकररताच या झाडावर एवढे काटे
असतात. मध नपणाऱ्या पक्षयाांची कायमच या झाडावर र्दी असते.
तर अश्या या मला आवडणाऱ्या फु लाांचे छायानचत्र मी घेत होते. माझे सर्ळे
लक्ष िेहमीप्रमाणे त्याां फु लाांकडेच होते. छायानचत्रण झाल्यािांतर मला कळले दक अरे , याांत
तर एक ऑर्ककड सुद्धा ददसत आहे. मिात म्हटले ‘चला, आत या झाडावर ऑर्ककडची फु ले
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देखील पहावयास नमळतील.’ पण, िांतर हा नवषय काही माझ्या लक्षात रानहला िाही.
त्यामुळे ऑर्ककडला फु ले आली दक िाहीत ते देखील कळले िाही आनण आता तर ते काटे
सावरीचे झाड देखील रानहले िाही. कधी कधी या अश्या निसटलेल्या क्षणाांची मिाला
िुसतीच चुटपुट लार्ूि राहते...

विस्पतींचा अजूि एक र्ुण आवडतो तो म्हणजे
‘जर्ण्याची तीव्र इच्छाशक्ती’. अथागत ही सवगच सजीवात कमी जास्त
प्रमाणता असते. मला ती विस्पतीत जास्त जाणवते इतके च.
घरी अिुभवलेली ही घटिा. काही कामानिनमत्तािे
८/१० ददवस घराबाहेर होते. बाल्किीतील इतर झाडाांची पाण्याची
व्यवस्था के ली होती. पण दकचिच्या बाल्किीत असलेले पलबाचे एक
झाड मात्र चुकूि तसेच रानहले. घरी आल्यावर पाहते तर काय? इतर
झाडे व्यवनस्थत होती. पण, पलबाच्या झाडाची थोडीच पािे नशल्लक
होती. नजवांत राहण्यासाठी झाडािे जणू आपल्या पािाांचा त्यार् के ला
होता. लर्ेच त्याला भरपूर पाणी घातले आनण काही ददवसाांिी
झाडाला छाि पोपटी पालवी फु टली. यामार्े नवञाि जरी असले तरी
झाडाकडू ि नशकण्यासारखी र्ोष्ट म्हणजे ‘शेवटच्या क्षणापयांत लढणे’
ही होय.
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हे झाले फक्त माझ्या पररसरातील निसर्ागचे वणगि. जसजसे आपण त्याच्या
जवळ जाऊ तसतसे त्याची नवनवध रूपे आपल्या िजरे स पडतात. शेवटी, ‘The sky's the
limit’ हेच खरे .
हल्ली, ‘निसर्ग कोपला आहे’ असे आपण िेहमीच म्हणतो. त्याचे तडाखे बसले
दक जणू काही निसर्ागचे अनस्तत्व आपणाांस जाणवते अशी हल्लीची पररनस्थती आहे. परां तु
तो जेव्हा शाांत असतो तेव्हा आपण त्याची साधी दाखल देखील घेत िाहीत असे मला वाटते.
आपण दमूि, कां टाळू ि घरी परततािा रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या
सप्तपणीच्या फु लाांचा सुर्ांध क्षणात आपला कां टाळा दूर करू शकतो ककवा र्ुलमोहोर,
सोिमोहोर याांच्या फु लाांचा रस्त्यावर पडलेला सडा हा कचरा पाहूि “शी, दकती हा कचरा”
असे बोलण्यापेक्षा तो निसर्ागिे आपल्यासाठी अांथरलेला र्ानलचा आहे अशी कल्पिा के ली
तर त्या लाल, नपवळ्या फु लाांकडे पाहण्याच्या आपला दष्टीकोिच बदलूि जाईल. “दष्टी तशी
सष्टी” असे म्हणतात ते काही उर्ीच िाही. लोकल ककवा बस मधूि प्रवास करतािा
रस्त्यावरील कां टाळवाणी वाहतूक पाहण्यापेक्षा आजूबाजूला जर काही िैसर्गर्क र्ोष्टी
असल्यास ते पाहणे के व्हाही चाांर्ले. ऋतुिुसार होणारे बदल आपण पाहू शकतो. एखादे
झाड कधीतरी निष्पणग ददसते. तर कधी छाि कोवळ्या पािाांिी भरलेले तर कधी फु लाांिी
डवरलेले ददसते. कधी त्यावरील पक्षी पाहू शकतो. अलीकडेच मी एक सुकलेल,े निष्पणग झाड
पानहले. झाड बऱ्यापैकी मोठे असूि त्याला खूप फाांद्या देखील होत्या. त्या फाांद्याांवर भरपूर
कबुतरे बसली होती. असे वाटत होते दक जणू झाडाांिा कबुतरे लार्ली आहेत!
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आपल्या पररसरातीला निसर्ग न्याहाळणे याकडे आपण दैिांददि जीविातील
कां टाळा घालवण्याचे साधि या दष्टीिे देखील पाहू शकतो. काही वेळा यातील एखाद्या
घटकाचे रूपाांतर छांदात देखील होऊ शकते आनण कदानचत पुढे व्यवसायात देखील!
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एक सुंदर पुस्तक वाचूि झालं िा? कसं वाटलं? मि प्रसन्न झालं?
निसर्ागर्ी एकरूप झालं की जर्ण्याची नजनजनवषा बळावते. मिाला
उभारी येते. तर्ीच उभारी लेिकाच्या मिाला येते जेव्हा वाचक आपली
पसंती कळवतात. अर्दी िापसंती कळवली तरी चालेल. पण वाचलं ि
वाचलं असं करू िका. प्रनतसाद द्या. लेिक ककवा लेनिका जेव्हा आपलं
लािमोलाचं नलिाण वाचकांिा नविामूल्य उपलब्ध करूि देतात तेव्हा
त्यांची दकमाि अपेिा असते की वाचकांिी त्याची दिल घ्यावी.
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