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मख
ु पष्ठृ व सवव छायावित्रे –प्र.स.ु वहरुरकर

या पस्ु तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सरु क्षित असनू
पस्ु तकाचे क्षकिंर्ा त्यातील अिंशाचे पनु र्वद्रु ण र् नाट्य, क्षचत्रपट
क्षकिंर्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दडं व
तरुु ं गवास) होऊ शकते.
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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• क्षर्नार्ूल्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव
करू शकता.
हे ई पस्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी क्षकिंर्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त
कोणताही र्ापर करण्यापर्ु ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आहे.
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-अर्पण र्टिकाज्ाांना ज्ाांना वाितां ,
र्क्ष्ाांप्रमाणे आकाशात
उांच भरारी मारावी !
मग, र्ाखराांवर प्रेम करा. त्ाांचां रक्षण करा.
पक्षीजीवनाबद्दल प्रेम आवण कुतहू ल असणार्या
समस्त
पक्षीप्रेमींना,
अभ्यासकानं ा,
आवण
वनरीक्षकानं ा
प्रेमादरपवू वक अपवण.
- प्र.स.ु वहरुरकर,
अमरावती.
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- लेखकाचे मनोगत पक्षीजीवनािा लळा मला बालपणीि लागला. सदु वै ाने तो हळूहळू
वाढला. वयाच्या वीस-बावीसाव्या वर्ावपासनू वन, वन्यजीवन आवण
पाखरांिे वनरीक्षण करुन त्यावर वलवहण्यािा छंद जडला.
झाडं-झडु ू पं, लता, तणृ मेळे व अरण्य यांिी माहेरओढ लागली.
त्यासाठी घरापासनू ते देशातील ववववध जगं लािं ी भटकंती सरुु आहे.
वनरीक्षणासोबत वािनही सरुु आहे. जसजसं लेखन होत गेलं
त्यातनू अरण्यओढ, भल
ु नवेल, पवक्षमेळा, बांधवगडिावशकारी, रानवेड,
पडाव: रानावनातील विटीशकालीन ववश्रामगहृ े आवण त्यािेि इग्रं जी
भार्ातं र असलेले A Legacy of British : Rest Houses in
Forests, अरण्यवलपी आवण अरण्यगजू , अशी पाखरे . . . [ईबक
ु ] ही
पस्ु तके वािकांपयंत पोहिू शकलो. एवढिं नव्हेतर 2013 मध्ये “वटटवी”
पक्षयाच्ं या सपं णू व जीवनकायाववर आधाररत एक व्ही.डी.ओ.लघपु ट मराठी
व इग्रं जी भार्ेत लोकांपयंत पोहिू शकलो.
एखाद्या पक्षयािं जीवनकायव जवळून अनभु वायला वमळावं, अशी
मनात इच्छा होती. आता ती ”वटटवी”पक्षयाच्या रुपानं घराजवळि पणू व
झाली. फे िवु ारी 2010 ते मािव २०१३ पयंत वटटवी पक्षयािे वदवसरात्र
वनरीक्षणं के ली. इवल्याशा कॅ मेराने भरपरू छायावित्रे काढली. नोंदीिे
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वटपणं काढलीत. या काळात जणू मी वटटवीच्या वनरीक्षणाने झपाटून गेलो
होतो. सरुु वातीला मनात वविार आला की या पक्षयावर नेहमीप्रमाणे
एखादा लेख वलहायिा. परंतु दररोज जसजसे त्याच्ं या जीवनातील एकएक रहस्य उलगडत गेले तसतसा मी वटटवी पक्षयाच्या जीवनक्रमाच्या
वनरीक्षणात गरु फटून गेलो. वनरीक्षणं, छायावित्र यांिा भरपरू साठा तयार
झाला. आवण मग पस्ु तकाच्या रिनेिा वविार मनात आला. त्यातनू ि
“वटटवी” हे पस्ु तक आकारास येत आहे. मी काही पवक्षतज्ञ नाही. मोठा
अभ्यासक नाही. वनसगाविा “माणसू ” हा एक प्रमख
ु घटक असल्याने
वनसगवप्रेमी मात्र वनवित आहे. आवण यािा मला अवभमान आहे. वटटवी
पक्षयािे जीवन मला जे डोळयाने वदसले, कानाने ऐकले, पस्ु तक आवण
ग्रंथांमधनू वािले तेि मी वनरीक्षणातनू पस्ु तकात मांडण्यािा प्रामावणक
प्रयत्न के ला.
या कामात मला मोलािी मदत झाली ती पत्नी सौ.ज्योती वहरुरकर
वहिी. कारण सरकारी सट्टु ीच्या वदवशी सपं णू व वदवसभर वनरीक्षणं करीत
होतो. परंतु ऑवफसच्या वदवशी रोज सकाळी साडेनऊ वाजेपयंति मी
वनरीक्षणं करु शकत होतो. त्यानंतर मात्र वदवसभर सहा वाजता मी घरी
येईपयंत ती नीरीक्षणं करुन मला सांगायिी. त्यामळ
ु े “वटटवी” या
पस्ु तकाला पणू वत्व आल.ं मी वतच्या ऋणाति राहू इवच्छतो. पक्षयाच्ं या
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इवल्या इवल्या नानाववध पक्षयांच्या फुलांच्या परागीवहनामळ
ु े झाडंझडु ू पं, वक्ष
ृ -लता यांिी संख्या वाढते.
त्यािी वक्ष
ृ ागारं, जंगलं, अभयारण्य तयार होतात. त्यावर वकडयाकीटकाि
ं ी कुळं वाढतात. वकडे-कीटकावं र पक्षी जगतात. ते खाऊन पक्षी
वकडया-कीटकांवर वनयंत्रण ठे वत असतात. या पथ्ृ वीतलावर पक्षी नसते
तर वकडया-कीटकांनी मानवािं जगणं असहय करुन टाकलं असतं.
“कारण माणसं नसली तर पक्षी जीवंत राहतील. परंतु पक्षी संपले तर मानव
जीवतं राहू शकणार नाही”. म्हणनू ि “माणसू ” हा या सष्टृ ीिा एक
महत्वपणू व घटक आहे, यािी जाण ठे वली पावहजे. त्यासाठी पश-ू पक्षयांवर
प्रेम के लं पावहजे. त्यांिं रक्षण के लं पावहजे. याति संपणू व सजीवसष्टृ ीिं वहत
आहे.
”वटटवी” पस्ु तकाच्या कामी मला ज्या-ज्या ज्ञात, अज्ञात व्यक्तींनी
मला सहकायव के ले त्या सवांिा मी ऋणी आहे.
वनसगावनं मला थोडीशी का होईना दृष्टी वदली. त्यािा उपयोग मी
पशपु क्षयांच्या जीवनािा अभ्यास करण्यासाठी करत असतो. त्यािं वेड
मला बालपणीि लागल.ं हळूहळू ते वाढत गेल.ं या वनरीक्षणातनू माझी
लेखनािी झोळी नेहमी भरत असते. “वटटवी”हे सध्ु दा माझ्या
झोळीतील एक वनसगवसष्टृ ीिं देणं असाव.ं कारण तो माझ्या आनदं ी
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आयष्ु यािा अनमोल असा ठे वा आहे. माझ्या जीवनात तो सतत
वाढववण्यािा प्रयत्न करत असतो. पक्षी वनरीक्षण हा माझ्याकररता
सख
ु ािा शोध आहे. जीवन जगण्यािी आनदं यात्रा आहे. त्यासाठी इवलसं
आयष्ु यही अपरु ं वाटत.ं मात्र मी हा सख
ु ािा शोध अखेरच्या श्वासापयंत
सष्टृ ीिा एक ववद्याथी बननू घेत राहाणार आहे.
”वनसगव”हा एक महाग्रंथ आहे. तो वािण्यास इवलसं आयष्ु य अपरु ं
पडत.ं माता-वपत्यािे सस्ं कार आवण सभोवतालिे वातावरण यातनू ि
माणसू घडत असतो. त्यातनू ि िागं ली वनवमवतीसध्ु दा होत असते. पक्षी
वनरीक्षणािा छंद ही मला वमळालेली त्यातीलि एक देण आहे आवण
“वटटवी” हे पस्ु तक या महाग्रंथातील एक पान आहे. ते मी वािकांच्या
हाती सोपवत आहे, यािा मला आनदं आहे. या पस्ु तकातील छायावित्रे
माझ्या अरण्यगजू आवण अशी पाखरे या ई बक
ु पस्ु तकाप्रमाणे नाहीत.
कारण हे वनरीक्षण व अभ्यास 2010 ते 2013 या काळातील आहे. तेव्हा
माझेकडे साधा कॅ मेरा होता. त्याने काढलेले यातील छायावित्रे आहेत.
तसेि ही एक कथा नसनू वदवस रात्र तीन वर्े वटटवीच्या कुटूंबावर के लेले
वनरीक्षण आहे. त्यात फक्त पक्षयांना नाव ही मानवी वदलेली आहेत.
धन्यवाद.
- प्र.स.ु वहरुरकर,
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शास्त्री् नाव: Vanellus indicus
टिांदी: टिििरी
इटां ललश: Red-wattled Lapwing
Family: Charadriidae ; Order: Charadriiformes
Phylum: Chordata ; Kingdom: Animalia

टििवी टकांवा लाल गाठीची टििवी, ताम्रमुखी टििवी, राम िेिकरी
टकांवा ििािी (इटां ललश:Redwattled Lapwing; टिदां ी:िीिाई, टििी)
िा एक र्क्षी आिे. ्ाला सस्ां कृतमध््े टिट्टिभ, टिट्टिभक टकांवा
को्टिक म्िणतात. इटां ललशमध््े ्ास लॅर्टवगां असा शब्द आिे.
र्ा्ाांच््ा टवटशि रचनेमुळे टििवीला झाडावर बसता ्ेत नािी. ती
जटमनीवरच तुरुतुरू चालते. जमीन उकरून त्ात अांडी घालते. टिि्टिि्-ि्ूटिि्असा आवाज काढून उडताना सक
ां िाचा थोडा जरी सश
ां ्
आला, तरी ती इतराांना सावध करते. टििवा-टििवी िे शब्द ज्ञानेश्वरीत
दोनदा आले आिेत. सतां एकनाथ ्ाांनी टििवी नावाचे भारूड टलटिले
आिे.
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टििवी
िी एक कथा नसून टििवी र्क्ष्ाच््ा कुिूांबावर सतत तीन वर्षे
के लेले टनरीक्षण व अभ््ास आिे. फक्त सो् म्िणून ्ातील
र्क्ष्ाांना मानवी नावां देण््ात आली आिेत.
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बोिर्या थंडीिा हेमंत ऋतू सरता सरता वशवशरािी हळुवार पावलं
पडू लागली होती. सष्टृ ीत पानगळ सरुु होण्यािी ही वेळ. पानांिं कायव
सपं ल्यामळ
ु े ती झाडाश
ु े वनसगव सववत्र
ं ी नातं सोडून गळू लागतात. त्यामळ
शष्ु क वदसू लागतो. मात्र गळलेल्या पानाच्या वठकाणी नवीन पानांिे
इवलेसे कोवळे अंकुर जागा घेवू लागतात. नववनमावणासाठी जन्ु यांना
जावेि लागते हा वनसगाविाि वनयम.
जवळपास दहा वर्ावपवू ी अशाि एका वशवशर पहाटे माझं लक्ष वेधलं
ते एका पक्षयाच्या कलरवाने. वट रव रव रव रव रव s s s, वट रव रव रव रव रव s s s आवण
परत परत तोि तोि आवाज कानावर रुंजी घालायिा. तसेही पक्षयांिे
वववशष्ट आवाज मला नेहमीि आकवर्वत करत असतात. अनावमक ओढ
लावत असतात. डोळे िोळून उठून बसलो. आवण लगबगीने घराच्या
गच्िीवर कॅ मेरा, दवु बवन घेवनू पोहिलो. पाहतो ते खाली पन्नास-साठ
फूटावर वटटवी नर-मादीिे मीलन सरुु होते. वशवशर ऋतू म्हणजे त्यांिा
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मीलनकाळ. म्हणजेि वीणीच्या हगं ामािी सरुु वात. मी लगेि नरािे नाव
“सागर” आवण मादीिे नाव “सररता” असं नामकरणही करुन
टाकलं.

दररोज पाखर पहाटेपासनू सागर-सररतेिी जगु ण्यािी लगबग सरुु
व्हायिी. वेळावेळाने त्यांिे मीलन होत होते. सररतेिी मान्यता वमळताि
ती मागिा भाग काही प्रमाणात खाली करते. त्यानंतर सागर वतच्यावर
िढून कायवभाग उरकायिा. यावेळी सागरच्या मख
ु ातनू वट रव रव रव रव रव s s s
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असा आवाज येत होता. अगदी वीणेिी तार झक
ं ारल्यावर कंपन व्हावे
तसा. जवळपास पाि ते सात सेकंदािं प्रत्येक मीलन असायिं. त्यानंतर
मात्र काही वेळ दोघेही आपआपली वपसं िोि खपु सनू साफ करत
राहायिे. तेही जवळजवळ राहूनि. मला मात्र ते दृश्य पाहून िैतन्य
संिारलं होतं. कारण माझ्या परसाति आणखी एका पक्षयाच्या
जीवनिक्रािा अभ्यास आवण वनरीक्षण करण्यािी संधी वमळाली होती.
त्यािा शभु महु ूतव आज साधला होता.
करडा, काळा, पाढं रा, शेंन्रा आवण वपवळया रंगािं योग्य वमश्रण
असलेलं हे जोडपं. सररता सागरापेक्षा थोडी मोठी वदसत होती. तर सागर
वतच्यापेक्षा थोडा लहान होता. वरुन संपणू व करडा रंग. काळया डोक्यानंतर
डोळयापासनू इग्रं जी एस आकारािा पाढं रा पट्टा सरळ शेपटीपयंत
पोहिलेला. डोक्यापासनू छातीपयंतसंपणू व काळा रंग. त्यानंतर खाली
सरळ शेवटपयंत दधु ाळ पांढरा रंग. डोळयािीसंपणू व बाहयकोर पळस
फुलाच्ं या शेंरया रंगात नाकाजवळ येवनू ती थेट िोिेपयंतपोहिलेली
होती. नाकाजवळ एक मासल गाठ. िोिीच्या शेवटी टोकावर हलकासा
काळा रंग आवण पाय हरणीच्या पोटर्यासारखे वपवळे . ही या जोडीिी
संदु र अशी रंगसंगती. मनाला मोहून टाकणारी..
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वदवसामागनू वदवस जात होते. सकाळी दोन तास आवण सांजवेळी
एक तास वेळावेळाने सागर-सररतेिं मीलन सरुु ि असायिं. जवळपास
एक मवहना हा कायवक्रम सरुु होता. त्यानतं र दोघेही झडु ू पाच्या आसपास
जमीनीवर मठू भर आकारािे खड्डे तयार करु लागले. ते होते वपल्लांच्या
आगमनासाठी. घरट्यासाठी. पररसरात आजबू ाजल
ू ा असे िार-पाि
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प्रकारिे खड्डे त्यांनी तयार के ले. मीलन झाले की दोघेही वेगवेगळया
घरट्यात जावनू बसायिे. गळयापयंतिा भाग जवमनीवर आवण खालिा
भाग व पोट त्या इवल्याशा खड्डयात असायिे. पख
ं फडफडत दोन
पायाने पोटाखालिी माती मागे बाहेर फे कायिे. त्यात माती आवण कठीण
कंखर पण असायिे. घरट्यािा योग्य आकार येईपयंत त्यांिे वेळावेळाने
असे प्रयत्न सरुु होते. घरट्यािा आकार होता दोन हाताच्या
ओजं ळीएवढा. काही वदवसाने सागर-सररता दोघेही घरट्याच्या
आसपासिे मातीिे लहान-मोठे ढेकलं त्यात टाकत होते. हा त्यांिा प्रयत्न
होता घरट्याला आकार येण्यासाठी. मला प्रश्न पडला िार-पाि घरटे
कशासाठी बरे असतील? सरु वक्षतता हे कारण असावे. कारण यापैकी
कुठल्याही एकाि सरु वक्षत घरट्यात मादी अंडी घालत असावी. एखादा
शत्रू आला तर सररता एका घरट्यापासनू दसू र्या घरट्याकडे जात असे.
जेणेकरुन शत्रल
ृ ा वाटावे की येथे अडं े वकंवा वपल्लं असावीत.
एकदा गावठी डुक्कर त्या पररसरात घरट्याकडे येत होतं. सररतेच्या
ही बाब लक्षात येताि ती िटकन बसलेल्या घरट्यापासनू दरू जावनू
त्याच्या पढु यात पंख पसरुन उभी राहीली. ते डुक्कर काही के ल्या हटेना.
सररतेिा वटवटवटव्ह, वटव्ह, वटवटवटव्ह, वटव्ह असा जीवघेणा आकांत सरुु
झाला.
16

a

शेवटी डुक्कराच्या तोंडाजवळ तीन फुटावर येवनू तीने आपले पख
ं
पणू वपणे ऊभे करुन त्याला घाबरवण्यािा जोमाने प्रयत्न के ला. डुक्कर
क्षणभर थांबले आवण त्या पररसरातनू वनघनू गेलं. सररता शांत झाली. परत
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आपल्या घरट्यात येवनू बसली. शत्रू पसार झाल्यावर सररताही तेथनू उडून
गेली. काही वेळाने मी सागर-सररता तेथे नसतांना िोर पावलांनी जावनू
पावहल.ं घरट्यात काहीि नव्हतं. परंतु शत्रल
ू ा आधीपासनू ि हे क्षेत्र
धोकाधायक आहे यािी जाणीव व्हावी यासाठी के लेला त्या इवल्याशा
पाखरािा हा प्रयत्न असावा. कारण पशपु क्षामं ध्ये आश्रयस्थानािी
सरु वक्षतता या गोष्टीला अत्यंत प्राधान्य वदले जाते.
वशकारी नसलेले पक्षी एकमेकांना संकटापासनू सावध करतात.
वटटवी वदवस असो की रात्र जवमनीवर, झडु ू पात राहणार्या पक्षयाच्ं या
पररसरात शत्रू आला की मोठमोठयाने दवंडी वपटल्यागत आवाज करते.
त्यामळ
ु े इतर पक्षी सावध होतात. इतर पक्षीही मग वटटवीच्या घरट्याच्या
पररसरात वशकारी जीव आला की, वेगवेगळे आवाज करुन वटटवीला
धोक्यािी सिू ना देतात. वटटवी पक्षी तर रात्रीही अत्यंत सजग असतो.
याप्रमाणे हे पक्षी एकमेकांना सहकायव करत असतात.
अमरावती शहराच्या उत्तरे कडच्या काठावरील माणसांच्या
वसाहतीत माझहं ी इवलसं वनवासस्थान आहे. या पररसरारत वीस-पिं वीस
वर्ावपवू ी शेतीिं रुपांतर मानवी वसमेंट कॉक्रीटच्या वस्तीसाठी करण्यात
आलं. त्यावेळी वकत्येक पशपु क्षयांिी “घरटी” उध्वस्त करण्यात आली
असावी. घराच्या दोन्ही बाजनू े काही खाली भख
ू ंड आहेत. माझ्या परसात
अमलतास, आबं ा, वसताफळ, बेल, कडूवनबं , जाभं ळ
ू इ. झाडं आहेत. तर
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आजबू ाजच्ू या खाली पररसरात रानतळ
ु स, गवत, बोरीबाभळीिी झडु ू पं
आहेत. घराच्या मागील भागातनू जांभळ
ू ाच्या झाडाखालनू मानवी
वसाहतीतील साडं पाण्यािी एक लहानसी कच्िी नाली बाराही मवहने
वाहते. त्यामळ
ु े खाटीक, मैना, कोतवाल, भारव्दाज, कोवकळ, परीट,
ढोकरी, ततु वार, सातबाया इ.पक्षयांिी िहलपहल तेथे असतेि कारण
पाण्याच्या स्त्रोतामळ
ु े वकडे-कीटकं येथे भरपरू प्रमाणात आहेत. . “माघ”
मासात रानतळ
ु शीिे वाळलेलं “बी” खाण्यासाठी आपल्या पोपटी पख
ं ावर
इवलासा रक्तवटळा लेवनू “टोई” पोपट त्यावर उतरतात. कधीकधी त्या
नालीत सापही आपलं भक्षय शोधतांना वदसतात. इतर पक्षयांबरोबर सागरसररता नावािं वटटवीिं हे जोडपहं ी या नालीत बाराही मवहने आपलं अन्न
शोधत असतात.

एकदा साजं प्रहरी सागर-सररता दोघेही आपल्या घरट्याच्या
आसपास शांत बसले होते. नर मादीपेक्षा आकाराने लहान होता. एवढयात
नालीच्या पलीकडच्या काठावर एक नवीन नर येवनू बसला.
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नालीच्या अलीकडे असलेली सररता सागराला सोडून त्यािेजवळ
गेली. त्यािेशी सलगी करण्यािा प्रयत्न करु लागली सागराच्या ही बाब
लक्षात येताि तो िटवदशी तरुु तरुु धावत नाली ओलाडं ू न तेथे पोहिला.
आवण लगेि सररतेवर िढला. त्यांिं वमलन झालं. वबिारा परका नर
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क्षणभरात काहीतरी वविार करुन तेथनू उडून गेला. मात्र सररता तेथे का
पोहिली? हा प्रश्न मला उलगडला नाही.
मीलन झाल्यानंतर सागर काही वेळा परु ता अन्नाच्या शोधात दरू
जायिा. सररतेनी इकडून आवाज वदला की, वटवटवटव्ह, वटवटववटव्ह
आवाज करत परत यायिा आवण वतच्याजवळ उतरायिा. ऐटीत उभा
राहून मान ताठ करुन छाती फुगवायिा. सररता लगेि जवळ यायिी.
होकार वमळताि वटरव रवSSSआवाज करत सागर वतच्या वर िढून आपला
कायवभाग उरकायिा. यावेळी जमीनीकडे झक
ु लेली मादी हळूहळू सामान्य
अवस्थेत यायिी.
सकाळी सकाळी सरुु वातीिी
कोवळी उन्हे खाल्यानंतर त्यांिे
जगु ण्यािे प्रमाण वाढायिे. उन्हे िढू
लागली की आळीपाळीने नालीच्या
काठावरील पंधरा फुट ऊंि असलेल्या
बोरीबाभळीच्या सावलीत जावनू
बसायिे. मात्र त्यापैकी एक जण
घरट्यासाठी असलेल्या खड्डयाति
बसायिे. सररता तर बर्याि वेळा वदवसभर कडक उन्हात तेथेि बसनू
राहायिी. त्याच्ं या जगु ण्यािा पररसर घरट्या जवळि असायिा.
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सागर िोववस तासही सररतेच्या आसपासि राहायिा. दपू ारभर
सागर-सररतेिी ही जोडी शांत राहायिी. उन्हे कलली की परत वेळावेळाने
त्यािं े मीलन कायव सरुु असायिे. अडं े देण्यासाठी तयार के लेल्या
घरट्याच्या पररसरात कधीकधी खाटीक, भारव्दाज, सातबाया पक्षी तर
कधी कुत्रे, मांजर जायिे. त्यांिी िाहूल लागताि सागर-सररता दोघेही
वटववटववटव वटवटवटवटव मोठमोठयाने आवाज करुन त्यांिेवर तटु ू न
पडायिे. त्यानं ा हुसकावनू लावायिे. आकाशात उडायिे आवण भरारी
घेवनू मागच्या बाजनू े येवनू शत्रल
ृ ा िोिीने टोिणी मारायिा प्रयत्न
करायिे. एकदा कावळयाएवढया आकाराच्या तांबडया-काळया रंगाच्या
भारव्दाज पक्षयाने त्याच्ं या पररसरात घसु खोरी के ली. पाहता पाहात सागरसररता दोघांनीही एकि कल्लोळ मांडला. भारव्दाजाला पळता भईु थोडी
झाली. यात सागराच्या एका हल्ल्याने भारव्दाज पक्षयािे एक लहानसं
वपसहं ी उपटल्या गेल.े त्यानतं र मात्र भारव्दाज कधीही त्या पररसरात
वदसला नाही. जवळपास िाळीस वदवस सागर-सररतेिा मीलनािा
कायवक्रम सरुु होता. वदवसभरात जवळपास वीस ते पंिवीस वेळा त्यांिं
मीलन व्हायिं.
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फाल्गनू ातील
होळीिा सण आटोपला
होता. सागर-सररतेच्या
वमलन कायावला एक
मवहना उलटून गेला
होता. सतत दोन वदवस
सररता
वदवसरात्र
घरट्याति बसलेली वदसायिी. तीला ना उन्हािी वफकीर ना अन्नपाण्यािी वफकीर वाटत होती. सागर मात्र वीस-पंिवीस फुटावर राहून
सरु क्षेसाठी सदैव सावध वदसत होता. शत्रपृ ासनू धोका वदसत असल्यास
वटवटववटवटु , वटवटववटवटु असा आवाज करुन तो सररतेला सावध
करायिा. मला शंका आली. धावपळ करत घराच्या गच्िीवर गेलो.
दवु बवनीतनू जवमनीवरच्या घरट्यािे वनरीक्षण के ले. आवण मला आियाविा
धक्काि बसला. माझ्या आनंदाला पारावार उरला नाही. कारण त्या
घरट्यात सररतेनी िार अंडी वदली होती. पररसराच्या वातावरणात
वमसळणारी त्यांिी रंगसंगती होती. पांढर्या रंगाच्या अंडयावर हलकीसी
वपवळसर झाक होती. त्यावर होते इवले इवले काजळी वटळे . अडं याच्या
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सौंदयावत ते आणखीनि भर घालीत होते. अशा त-हेने साधारणत: एक
मवहन्यानंतर सात मािवला सररतेने घरट्यात अंडी घातली आवण त्यांच्या
जीवनातले आणखी एक नवे पवव सरुु झाले.
िैत्रछाया हळूवारपणे वनसगाववर पडण्यास सरुु वात झाली होती.
सष्टृ ीसखा वसंतािी पावलं पडू लागली. वसंत ऋतु हा सजृ नािा ऋत.ू
सजीवसष्टृ ीत नववनवमवतीिा सोहळा सरुु झाला होता. नवपालवीने झाडं
वहरव्या-तांबडया रंगात बहरु लागली होती. वसंतािे आगमन
पवक्षजीवनात नविैतन्य देत असते. सष्टृ ीमध्ये इतर पक्षयाबं रोबर कोवकळ
पक्षयांच्या कुजनािा हा काळ. नर कुहू, कुहू आवाज करुन, अगं ाला झटके
देत कबर्या रंगाच्या मादीशी मीलन करत होता. वटटवी नरमादी रात्री
मीलन करत नाहीत. रात्रीही ते घरट्याच्या आसपास अन्नाच्या शोधात
भटकत असतात. वटवटवटववि,् वटवटवटववि् आवाज करत आकाशात
उडत असतात. मात्र थोडया थोडया वेळाने तसाि आवाज करत नर परत
येतो. मादी मात्र घरट्याजवळि राहाते. शत्रपू ासनू धोका वाटल्यास
मादीसध्ु दा वटवटवटववि,् वटवटवटव्ह आवाज करते. मादीिा आवाज ऐकून
नर दरू वरुन तसाि आवाज करत परत येतो आवण आलेल्या संकटास
दोघेही परतवनू लावतात. घरट्यािे आवण मादीिे रक्षण हा रात्रीिा प्रमख
ु
हेतू असतो. ते डोळयात तेल घालनू करत असतात. एखादे वेळेस सक
ं ट
जर मोठे असले तर आजबू ाजच्ू या पररसरातील वटटवीच्या जोडया उडत
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येवनू नभात आवाज भरतात. आवण संकटात असलेल्या नरमादीस
शत्रपृ ासनू वािवण्यास मदत करतात. “वटटवी” पक्षयािं े रात्रीिे हे दृश्य
ववलोभनीय असते. त्यांच्या डोळयािी रिना वववशष्ट असावी म्हणनू तर
हे रात्रीही उडू शकतात आवण नभातनू आपल्या घरट्याकडे लक्ष ठे वू
शकतात. वटटवी हा िोवीस तासही सजग असणारा एकमेव पक्षी आहे.
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सागर-सररतेच्या घरी आता काही वदवसाति बाळं येणार होती.
दोघेही मातत्ृ वात आकंठ बडु ालेले वदसत होते. जवळपास 42-45 अंश
वडग्री सेल्सीअस उन्हामध्ये एक मवहन्यापासनू सररता वदवसरात्र त्या
अडं यावरि बसलेली होती. त्यावेळी िोि उघडी राहून ती धापा
टाकायिी. कधी-कधी िोिीवाटे लाळे िे थेंबही टपकत होते. या काळात
तीने अन्नसध्ु दा वज्यव के ले होते. अंडी जास्त उघडी पडून शत्रल
ू ा वदसू नये
म्हणनू सररता अधनू मधनू त्याच्या आजबू ाजनू े मातीिे लहान-मोठी दगडं
टाकीत होती. कधी-कधी सागरही काही वेळासाठी अंडयावर जावनू
बसायिा. तेवढया वेळात सररता बाजच्ू या नालीतनू पाणी वपवनू यायिी.
बाभळीच्या शातं सावलीत जावनू आपले पख
ं साफ करायिी. अडं यावर
बसतांना दोघेही बहुतेक वेळा सयू व पाठमोरा ठे वनू ि बसलेले वदसायिे.
सकाळी अंदाजे अकरा वाजेपयवत तोंड पविमेकडे तर उन्हे उतरायला
लागली की तोंड पवू ेकडे असायिे. मादी सररता िोवीस तासात जास्तीत
जास्त म्हणजे वीस-बावीस तास अडं यावरि बसलेली वदसायिी. तहान
लागल्यावर पंिवीस फुटावरच्या नालीत सावधपणे जावनू पाणी वपत
असतांना तीिी नजर मात्र सारखी घरट्याकडेि राहायिी. कधीकधी काही
अडथळा वाटल्यास सररता आपल्या तहानेवर पाणी सोडून परत
घरट्यातील अंडयांवर येवनू बसायिी. सररतेच्या अनपु वस्थतीत सागर
अंड्यािं रक्षण करायिा.
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सागर-सररतेच्या घरट्यात सररतेनी वदलेली िार अडं ी ही गोड बातमी
मी पत्नी सौ.ज्योतीला सांवगतली. तीलाही अत्यंत आनंद झाला. सागरसररतेच्या येणार्या िार बाळासं ाठी नाव ठे वण्यािी जबाबदारी मी तीला
वदली. रवववार हा सरकारी सट्टु ीिा वदवस असल्याने मी सकाळपासनू
वदवसभर सागर-सररतेच्या हालिालीिे वनरीक्षण करण्यात गंतु लो होतो.
सांजप्रहरी िार वाजता एकाएकी सररता िाळीस फुटावर नालीच्या
पलीकडे बसलेल्या सागराजवळ गेली. या अवस्थेतही एकदा सागरसररतेिं कसेबसे मीलन झालेि. ही संधी साधनू मी िोर पावलांनी
पायाच्या घटु ण्यावर रें गत वनवासापासनू तीस-पस्तीस फुटावर असलेल्या
घरट्यापयंत पोहोिलो. पटापट कॅ मेरात अडं यािी छायावित्र घेतली.
एवढयात सररतेिं लक्ष माझेकडे गेले आवण मी तसाि परत वफरलो. कारण
मला त्यांना कसलाही अडथळा आणायिा नव्हता. परंतु मला एक प्रश्न
सतावत होता तो म्हणजे घरट्यात तीन वदवसािी अडं ी असतानं ा सागरसररतेिं मीलन का व्हावे? कदावित घरट्यातील अडं ी शत्रच्ृ या तावडीत
सापडली तर जवळपास दोन मवहन्यांपासनू िाललेला प्रजोत्पादनािा
कायवक्रम जर खंटु ल्या गेला तर पढु िी तयारी म्हणनू सागर-सररतेिा हा
प्रयत्न असावा काय? हा सखोल सश
ं ोधनािा ववर्य आहे.
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िहाच्या बशीच्या आकाराएवढे जवमनीवर तयार के लेल्या
घरट्यातील अंडयांच्या आजबू ाजनू े सागर-सररता दगड-मातीिे लहानलहान दगडं वेळोवेळी टाकत होते. कदावित घरट्यािे तापमान वनयत्रं ीत
राहावे म्हणनू त्यांिा हा प्रयत्न असावा. घरट्यातील रिना वववशष्ट अशी
होती. कारण घरट्यातील अंडयावर मादी बसतांना संपणू व अंडयांना
मादीिी एकाि वेळी सारखी उब वमळावी. घरट्यात िार उभी अंडी ठे वली
होती. प्रत्येक अडं यािा वनमळ
ू ता भाग खाली आवण मोठा भाग वर होता.
एका शेजारी एक गोलाकारात ती ठे वली होती. सररता दोन पायाच्या मध्ये
अंडे ठे वनू त्यावर मधोमध पोट ठे वनू अंडयांना उब देत होती. कधीकधी
ती पोट खालील अडं यावं र घासायिी. त्यामळ
ु े सवव अडं यानं ा सारखीि
उब वमळत होती.
घरट्यात अंडी वदल्यापासनू सागर-सररता दोघेही सरु वक्षतता या
गोष्टीला सवोच्ि प्राधान्य देत होते. त्यातही सररता जास्तीत जास्त वेळ
अडं यावरि बसनू राहायिी. तर सागर दरुु नि सरु वक्षततेिा आढावा घेत
बसलेला असायिा. दर दीड-दोन तासाने सररतेला उसंत वमळावी म्हणनू
सागरही काही वेळाकररता अंडयावर जावनू बसायिा आवण परत
आपल्या जागी वनघनू जायिा. सररतेने घरट्यात अंडे देवनू एक आठवडा
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उलटला होता. तेव्हापासनू दोघेही अन्नाच्या शोधात गेलल
े े मला वदसले
नाहीत.
एक वदवस पहाटे पहाटे एक भरु की मांजर त्या पररसराकडे येतांना
सागर-सररतेला वदसली. लगेि दोघानं ीही घरटं सोडल.ं घरट्याच्या ववरुध्द
वदशेने मांजरीिे लक्ष वेधण्यासाठी पलीकडे जावनू मादी लंगडािे नाटक
करीत होती. ही यक्त
ु ी होती घरट्यातील अंडयांच्या रक्षणासाठी के लेली.
अंडी देवनू जवळपास पंधरा वदवस झाले होते. अिानक सररता
घरट्यातील अडं यावं र बसली असतानं ा बाहेर भटकायला गेलल
े ा सागर
एका अनावमके ला घेवनू घरट्याजवळ आला. आल्या आल्या अनावमका
सागर-सररताच्या घरट्याकडे जावू लागली. सररतेच्या ही बाब लक्षात
येताि ती अंडयावरुन ताडकन उठली आवण वतच्यावर धावू लागली. परंतु
सररता वतच्याजवळ पोहिायच्या आत अनावमका तेथनू उडून गेली.
क्षणभराने वतच्या मागोमाग सागरही तेथनू उडून गेला.
इकडे सररता घरट्यातील आपल्या अंडयांवर पन्ु हा येवनू बसली. मे
मवहन्याच्या कडक उन्हात ती वदवसभर अंडयावर बसली असायिी.
घरट्यािं आवण अडं यािं ं उष्णतामान पावहजे तेवढं राहण्यासाठी ती
मध्येमध्ये नालीतील पाण्यावर पोट वभजवनू घरट्यावर येवनू बसत होती.
सागर आता दहु रे ी भवू मका पार पाडत होता. एकीकडे सररतेजवळ राहून
सरं क्षणािे काम करत होता आवण दसु रीकडे कधीकधी अनावमके सोबत
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भटकत होता. पशपु क्षयांमध्ये नर एकावेळी अनेक माद्यांशी संपकव ठे वतात.
मात्र मानवाप्रमाणे सररतेला आपला सागर दसु र्या बयेच्या नादी लागू नये
असे वाटत असावे. त्यामळ
ु े ती नेहमी सागर आवण अनावमके च्या
हालिालीवर बारीक लक्ष ठे वनू वदसत होती. एकंदर तीला सागरािे हे
वतवन आवडत नव्हते. तरीसध्ु दा सागर कधी-कधी सररतेला सोडून
अनावमके कडे भटकायिाि. त्यामळ
ु े सररतेला सतत अंडयांच्या रक्षणाति
लक्ष घालावे लागत असे.
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आठ एवप्रलिा वदवस उजाडला. घरट्यात अंडयांना तीस वदवस पणू व
झाले होते. एकत्तीसाव्या वदवसािा अधं ार फाटू लागला होता. पहाटवारा
सटु ला. सयू व वक्षवतज फाडून वर येवू लागला कोवळी – सोनेरी उन्हािं ी
वकरणे आसमतं उजळू लागली आवण इकडे सागर-सररतेच्या घरट्यात
नवजीवनािी पाखर पहाट उगवली. तीन अंडयांिी कविं फोडून
एकामागोमाग एक अशी तीन वपल्लं बाहेर पडली. पाखर पहाटेच्या
नानाववध पक्षयाच्ं या भपू ाळीने त्यािं े स्वागत के ले. माणसाच्या हाताच्या
आंगठया एवढया आकारािे वपल्लं रंगाने वरुन डोक्यापासनू शेपटीपयंत
मातकट-राखोडी रंगािे होते. डोक्याच्या टोपीनंतर काळा पट्टा. त्यानंतर
मानेच्या खाली डोळयाखाली पाढं रा रंग. िोिीपासनू गळा आवण
खालील शेपटीपयंत पाढं रा रंग. गळयाखाली कंठाजवळ काळा बक्ु का
पंढरीच्या वारकर्यासारखा वदसत होता. िोि काळ्या-वनळसर रंगािी
होती. तर पाय वपवळे होते. काही वेळाति सागर समोर सररता मागे आवण
त्या दोघामं ध्ये मधात रागं ेने नवीन वपल्लं तरुु तरुु िालत बाजच्ू या नालीच्या
काठावरच्या झडु ू पात जावनू बसली. जाता जाता वपल्लं गवतािं बी आवण
वकडेही वटपत होते. वटटवीच्या वपल्लांिा जन्म झाल्याबरोबर आपलं अन्न
आपणि शोधण्यािा हा प्रयत्न मला आियवकारक वाटला. कारण इतर
पक्षयांमध्ये वपल्लं जन्मल्यापासनू वपल्लांच्या पंखात उडण्यािे बळ
येइपयंत त्यांिे माय-बाप वपल्लांना स्वत: अन्न भरवतात. मात्र येथे ती
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अवस्था अवजबात वदसत नव्हती. मला एकदाही सागर-सररता आपल्या
वपल्लांना अन्न भरवतांना कधीही वदसले नाहीत. एवढयात एक राखी
बगळा नालीत उतरला आवण पाहाता पाहाता सागर-सररता दोघेही त्यावर
तटु ू न पडले. तो हल्ला एवढा तीव्र होता की परत राखी बगळा त्या
पररसरात आलाि नाही. इकडे सागर-सररतेनी वपल्लांना आपआपल्या
पंखाखाली घेतले. इवल्याशा जीवांच्या सरु क्षेसाठी दोघेही आता जास्त
बेिैन झाले होते. अतीसावध झाले होते.
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सागर-सररतेच्या तीन वपल्लांिा जन्म होवनू जवळपास तीन तास
झाले होते. सवावत मोठी देवयानी, त्यानंतर ध्रवु आवण शक्र
ु असे मी आवण
सौभाग्यवतीने त्यािं े नामकरणही करुन टाकले. घरट्यात आता एकि अडं े
उबवायिे वशल्लक रावहले होते. सररता आपल्या तीन बाळांना नालीच्या
काठावर सागराजवळ ठे वनू स्वत: घरट्यातील एकुलत्या एका वशल्लक
रावहलेल्या अंडयावर येवनू बसली. शेवटच्या अंडयातनू बाळ बाहेर कधी
येणार यािी ती वाट पाहात होती. वारंवार त्या अडं याला छातीखाली घेवनू
िोिीने आवण नजरे ने िािपडत होती. जणक
ू ाही ती अंडयातील वपलाशी
संवाद साधण्यािा प्रयत्न करत होती. एकंदर तीिी अवस्था दयनीय होती.
घरट्यात बसनू तीिी नजर मात्र सागराजवळ असलेल्या तीनही बाळाक
ं डे
वारंवार जात होती. कारण वशकारी पक्षयांच्या हालिाली वाढू लागल्या
होत्या. खाटीक व इतर वशकारी पक्षयाच्या ही बाब लक्षात आली होती.
तो वीजेच्या तारावर बसनू वारंवार भक्षयावर नजर ठे वत होता. मात्र सागरसररतेच्या भक्कम सरु क्षा व्यवस्थेपढु े त्यािा फारसा वटकाव लागला नाही.
क्षणाक्षणाने सररता घरट्यातनू उठून सागराजवळच्या वपल्लांना पाहायला
जात होती. पन्ु हा परत येत होती. मातत्ृ वात सागर-सररता आता आकंठ
बडु ू न गेले होते. मातत्ृ वािी असीम ओढ आवण त्या जबाबदारीिी उपजत
प्रेरणा या पक्षयांना एवढं मोठं धैयव देत असते.
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वैशाखी उन्हे तळपायला लागली. सकाळी दहा वाजले. परंतु
अखेरिे वपल्लू अद्यापही अंडयातनू बाहेर येत नव्हते. काही वेळात
अिानक सागर-सररतेच्या िौथ्या वपल्लािाही जन्म झाला. अडं यातनू
शेवटिे वपल्लहू ी बाहेर आले. तीिे नाव रोवहणी. लगेि सररतेने तीला
आपल्या छातीजवळ घेतले. कधी पंखाली तर कधी छातीखाली
वपल्लाला एकसारखी ठे वू लागली. एक वेळा सररता नालीत उतरली.
आपले पणू व शरीर पाण्यात बडु वले आवण परत घरट्यात रोवहणीजवळ
येवनू बसली. जवळपास दपू ार वनघनू गेली. या काळात बरे ि वेळा सररता
सागराला वटक्र वटव, वटक वटकव असा वववशवष्ट आवाज द्यायिी. सागर
झडु ू पातील वपल्लं सोडून सररतेजवळ यायिा. सररता तेथनू उठून तीन
वपल्लांजवळ जायिी आवण सागर घरट्यातील एकूलत्या एक वपल्लाला
पंखाखाली घेवनू बसायिा. पन्ु हा सररता परत यायिी. सागर बाभळ
ू ीच्या
झडु ू पातील वपल्लाजं वळ जायिा. असा त्यािा वदवसभर एकसारखा
कायवक्रम सरुु होता. मला वाटले उन्हामळ
ु े सररता हा प्रकार करत असावी.
परंतु माझ्या मते इतर वपल्लांपेक्षा तीन तासानंतर शेवटी जन्मलेली रोवहणी
शरीराने थोडी कमजोर वाटत होती. तीिी पणू व वाढ व्हायिी होती. एकंदर
रोवहणी नाजक
ू ि वदसत होती. म्हणनू सररतेिा हा प्रयत्न होता. रोवहणीच्या
पायात िालण्याइतपत परु े से बळ अद्याप यायिे होते. वबिारी कसेबसी
उठून उभे राहायिी. दोन-िार पावलं िालायिी. आवण आईच्या
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पंखाखाली जावनू बसायिी. जणक
ू ाही तीला आपल्या भावंडाना
भेटायिी घाई झाल्यासारखे वाटत होते. सट्टु ीिा वदवस असल्याने मी संपणू व
वदवस त्याच्या वनरीक्षणाति होतो.
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एकदा सररता रोवहणीला सोडून नालीत उतरली. संधीिा फायदा
घेवनू मी पटकन तीस-िाळीस फुटावरच्या घरट्याजवळ गेलो. पाहतो तर
वपल्लू मान टाकून पडले होते. मावतच्या इवल्या-इवल्या दगड-मावतच्या
रंगात ते पणू पव णे वमसळले होते. डोक्याच्या मातकट-राखाडी टोपीखाली
हलकीशी पांढर्या रंगािी झालर वदसत होती. िोि मात्र काळी होती.
इवलीशी हालिालही ते करीत नव्हते. मला वाटले इवल्याशा वपलािा
जीव गेला की काय? पटकन कसेबसे त्यािे एक छायावित्र घेतले आवण
माझ्या घराच्या आवारात येवनू बसलो. एवढयात सररता घरट्यात आली
आवण पाहातो तो काय आियव? रोवहणी ताडकन उठून उभे रावहली आवण
आईच्या पख
ं ाखाली येवनू बसली. मला इवल्याशा वपल्लाने बद्दु ू बनववले
होते. वपल्लाने मेल्यािे सोंग घेतले होते. मला प्रश्न पडला इवल्याशा
जीवात एवढी हुशारी कशी? मात्र सागर-सररतेच्या अवघ्या िार तासापवू ी
जन्म झालेल्या वपल्लात हा गणु उपजति आला असावा. वनसगावने
जवमनीवर राहणार्या आवण जवमनीवरि घरटे करणार्या पक्षयांना असंख्य
शत्रू असतात म्हणनू त्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांिी रंगसंगती पररसराशी
वमळती-जळ
ु ती के ली आहे. त्यामळ
ु े त्यांिे रक्षण होते. स्वरक्षणासाठी
रोवहणीिा प्रयत्न मला अिवं बत करुन गेला. एवढया अल्पशा वेळात मी
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घरट्यािेही वनरीक्षण के ले. घरट्यातील मावतच्या इवल्या-इवल्या
दगडांिा खि आता जवमनीच्या समान आला होता. अंडयािे एकही
टरफलं तेथे वा आसपास आढळले नाही. घरट्यात ववष्ठेिा कणही वदसला
नाही. कारण ववष्ठेच्या आवण अडं याच्ं या टरफलाच्या वासामळ
ु े शत्रल
ु ा
घरट्यािा शोध घेणे सहज सोपे होते. त्यामळ
ु े सागर-सररता घरट्यात वकंवा
त्याच्याजवळ कधीही ववष्ठा करतांना मला आढळले नाही.
सागर-सररतेच्या संपणू व कुटूंबािं वनरीक्षण करण्यासाठी दबू ीण आवण
कॅ मेरा घेवनू माझ्या एकसारख्या िकरा सरुु झाल्या. कधी घरातील
वखडकीत, कधी बाहेर. तर कधी घरावर अशी माझी धावपळ सरुु होती.
तसेही माझे सतत दोन मवहन्यापासनू सागर-सररतावर एकसारखे लक्ष
होतेि. त्याच्ं या हालिाली व वनरीक्षणं वटपण्यािा माझा उद्योग सरुु ि
होता. मात्र कधीही त्यानं ा अडथळा आणला नाही. सयू व पविमेकडे सरकु
लागला. हळूहळू अंधार दाटू लागला. पक्षी जग शांत झाले. मीही झोपी
गेलो.
दसु र्या वदवशी परत भल्या पहाटे उठलो. डोळे िोळे ति वखडकीतनू
घरट्याकडे पावहले तर तेथे सररता नव्हती आवण तीिे ते िार वपल्लंही
नव्हते. दवु बवन घेवनू धावति घराच्या वर पाहोिलो . आवण काय आियव?
सागर-सररताने कुटूंबासह आपला मक्ु काम पलीकडे हलववला होता.
जन्ु या घरट्यापासनू तीन-िारशे फुटावर असलेल्या दसु र्या एका लहानशा
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नालीच्या काठावर देवयानी, ध्रवु , शक्र
ु आवण रोवहणी िारही वपल्लं घेवनू
अन्न वमळवण्याच्या कामात गंतु ली होती. मायबापाच्या जवळजवळ राहून
वकडे-कीटकं आवण बी वमळववत होते. शत्रिु ी िाहूल लागताि ती सवव
मायच्या पख
ं ाखाली वकंवा जवळच्या लहानशा झडु ू पात जावनू बसायिी.
मात्र यावेळी सागर-सररता दोघांिीही नजर सरु क्षेच्यादृष्टीने अवतशय
सावध वदसत होती. जनु े घरटे सोडून सागर-सररतेिं कुटूंब अन्न आवण
सरु वक्षततेच्या शोधात पलीकडे दसु र्या नालीवर गेले होते.
वपल्लाच्ं या रंगसगं तीत पाढं र्या डोक्यावर काळी टोपी, मानेवर मागनू
पांढरा रंग, पाठीवरुन शेपटीपयंत करडा रंग तर समोरुन पांढर्या गळयावर
काळा बक्ु का. त्यांच्या सवांगावरील के स वपंजारलेले वदसत होते. देवयानी
सवावत मोठी. त्यानतं र ध्रवु , शक्र
ु आवण सवावत लहान रोवहणी अशी ही िार
भावंडं. सागर-सररतेिं गोकुळ आनंदात होतं. अन्नाच्या शोधात माय-बाप
नेतील वतकडे जायिं. मधाति काही धोका उदभवला तर सरीतेच्या
वववशष्ट आवाजाबरोबर िारही भावंडं एखाद्या झडु ू पात ताबडतोब गायब
व्हायिी. सररतेने वववशष्ट आवाज वदला की परत वतच्या मागे िारही भावंडं
तरुु तरुु वनघायिी.
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वपल्लाच्ं या जन्मानंतर ताबडतोब रात्रीतनू पलीकडे मक्ु काम
हलववलेलं सागर-सररतािं कुटूंब आज आठव्या वदवशी दपु ारनंतर
जन्मवठकाणावर परत आल.ं मला ते वतसर्या प्रहरी आढळल.ं परत माझी
धावपळ वाढली. एवढयात सागराला दरू वर एक कुत्रा त्या भागात येतांना
वदसला आवण त्याने लगेि हल्ला करण्यासाठी एक उड्डाण भरली. तर
सररतेने वटटूटूवीट, वटक् वटक् वटक् वट वट असा धोक्यािा आवाज के ला.
क्षणाधावत िारही भावंडं झडु ू पात गडप झाली. झडु ू पातनू मायबापाच्या
सिू नेिा एकाि वठकाणी राहून के वळ मानेने ती आढावा घेत होती.
जवळपास एक तास पयंत ती जागिी हललीसध्ु दा नाही. काही वेळाति
दहा-पधं रा फुटावर बाजल
ू ा असलेल्या सरीतेनं टू टू ववट् आवाज करताि
मोठी देवयानी बाहेर पडली. पाठोपाठ ध्रवु आवण शक्र
ु ही वनघाले. सवावत
लहान रोवहणी मात्र एकटीि हळूवारपणे बाहेर पडली. आवण नालीत
उतरुन माय-बापासमवेत भक्ष शोधण्यात गतंु ली. सररता त्याच्ं या
जवळपासि राहायिी तर सागर थोडा दरू राहून अतीसावधपणे
पररवस्थतीवर लक्ष ठे वत होता. ज्यांना वय होऊनही जोडीदार वमळत नाही
असे नर वकंवा मादी एकटे असतात. ते मग कधी-कधी सागर-सररतेच्या
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वपल्लाजं वळ यायिा प्रयत्न करायिे. मात्र सागर-सररता ताबडतोब
त्यांच्यावर तटु ू न पडायिे. पळवनू लावायिे. वानरं आवण हरणांच्या
कळपातही असे प्रकार होत असतात.
काही वेळाने सयू व पविमेस कलू लागला. वपल्लानं ा परत
पलीकडच्या मक्ु कामाच्या वठकाणी जाण्यासाठी सागर-सररतेच्या
हालिाली सरुु झाल्या. एवढयात एक भरु कट रंगािी मांजर त्या पररसरात
वशरली. सागराला वदसताि त्याने वट वट वीट, वट वट ववट असा आवाज
वदला आवण िारही भावडं ं जागच्या जागी थबकली. सररता मात्र आता
जास्त सावध झाली. सतकव झाली. सागराने पंधरा-वीस फुटावर येवनू
मांजरीवर हल्ला करण्यासाठी आक्रमक पववत्रा घेतला. परंतु िाणाक्ष
माजं रीच्या ही बाब लक्षात येताि तीनेही काढता पाय घेतला.
सयू व पणू वपणे अस्तास गेला होता. अधं ारछाया दाटू लागली. वपल्लानं ा
पलीकडे नेण्याच्या तयारीत असलेली सररता बेिैन झाली. थोडया
अवधीति सारे शांत झाले. वपल्लं ट्रीक् ट्रीक् असा झडु ू पातनू आवाज देवू
लागले. पाठोपाठ सररतेने वट वट ववट, वट वट असा हलकासा आवाज वदला
आवण झडु ू पात दडलेली िारही भावंडे बाहेर पडली. सररतेच्या मागे
देवयानी, शक्र
ु , ध्रवु आवण रोवहणी तरुु तरुु
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धावत ती पायवाट ओलांडू लागली. तीन-िार वमनीटाति ती
मक्ु कामाच्या जागी सरु वक्षत जागी पोहिली. हे पाहून सागरही वतकडे
परतला. सववकाही शातं झाले.
दोन मवहन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला होता. सागर-सररता मला
कधीही अन्न शोधतांना वदसले नाहीत. त्यांिी तहान भक
ू काय हरली
असावी ! प्रथम अंडयांिं रक्षण. नंतर वपल्लांिं रक्षण याति त्यांिा संपणू व
वेळ जात होता. महत्वािी बाब म्हणजे अंडयातनू वपल्लं बाहेर
पडल्यापासनू सागराने अनावमके िाही नाद सोडून वदला होता. त्यािा
संपणू व वेळ डोळयात तेल घालनू वपल्लांच्या रक्षणाति जात होता.
वदवसागवणक वपल्लांिी वाढ होवू लागली. माय-बापाच्या देखरे खेखाली
वपल्लं आता अन्नाच्या शोधात जवमनीवर आवण त्या दोन फुट रुंदीच्या
नालीत अन्न मीळवू लागली होती. मात्र सागर-सररताकडून काही सिू ना
आली की ती जागच्या जागी लपनू बसायिे. सयू ोदयाबरोबर वपल्लं
मायबाबासहीत अलीकडच्या नालीत उतरायिी. वदवसभर अन्न खावनू
सयू ावस्तापवू ी पलीकडच्या नालीत जायिी. असा त्यांिा वनत्यनेम सरुु
होता. अन्न वमळववण्यासाठी या वपल्लांना सागर-सररताला काहीि
सांगावे लागले नाही. वशकवावे लागले नाही. परंतु शत्ररुु पात एखादे सक
ं ट
आले तर मायबापापासनू वमळालेल्या वशकवणीिी काटेकोर
अंमलबजावणी ही वपल्लं करीत होती. सरु क्षेिे धडे त्यांना क्षणोक्षणी
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वमळत होते. यािा फायदा त्यांना आपल्या पढु ील यशस्वी आयष्ु यात
होणार होता.
वैशाखी उन्हे आता जास्त तळपायला लागली होती. वदवसेंवदवस
उष्णतामान 45 अश
ं वडग्री सेल्सीयसच्याही पढु े सरकत िालले होते. सयू व
डोक्यावर येण्यापवू ी सागर-सररतािी वपल्लं पलीकडच्या नालीतील
झडु ू पाच्या सावलीत आराम करु लागले. मात्र उन्हे कलू लागली की परत
अलीकडच्या नालीत येवनू ते अन्न शोधू लागले. अशाि एका सांजप्रहरी
एकाएकी नभ झाकाळून आल.ं सोसाट्यािा वारा सटु ला. वीजािं ा
कडकडाट होवू लागला. आवण काही वेळाति वादळी पाऊस सरुु झाला.
उष्णतेनी तापलेली जमीन तर्ृ ाथव झाली. मातीिा सगु ंध िोहीकडे
दरवळला. आसमतं ात पसरु लागला. तासाभरात पाऊसही वनघनू गेला.
रात्र झाली. सारं काही शांत झालं.
पहाट झाली. रोजच्या प्रमाणे पलीकडे असलेलं सागर-सररतेिं कुटूंब
घराजवळच्या नालीत उतरलं. रात्री विंब वभजलेल्या जवमनीतनू आतील
उष्णतेमळ
ु े वकडे-कीटकं वर येवू लागले. सागर-सररतािी देवयानी, ध्रवु ,
शक्र
ु आवण रोवहणी िारही वपल्लं त्यावर मनसोक्त ताव मारु लागली.
कधी-कधी सररताही त्यांिेबरोबर अन्न खाऊ लागली. खाटीक, काळी
सईु , नािरा, सातबाया, सईु , दयाळ, कोतवाल, बल
ु बल
ु , विमण्या,
भारव्दाज, मैना, वेडा राघ,ू खडं या इ. पक्षयािं ी झबंु ड जवमनीतनू वर
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आलेल्या कीटकांवर ताव मारण्यास उडाली. एवढयात नभात वशक्रा
टेहळणी करत गोल-गोल वफरत पररसरात आला. सररताला त्यािी त्वरीत
िाहूल लागली. वट वट ववट, वट वट ववट असा ऊंि स्वरात तीने आवाज
वदला. िारही वपल्लं क्षणाधावत नालीतील झडु ू पात गायब झाले. काही
वेळाति वशक्रा वनघनू गेला. मायच्या वट वट हलक्याशा आवाजाने वपल्लं
परत बाहेर वनघाली. तोि घरामागच्या नालीतनू एक भरु कट रंगािी मांजर
तेथे आली आवण नानाववध पाखराच्ं या आवाजािं एकि वादळ उठल.ं
मांजरीच्या डोक्यावर ते घोंघावू लागलं. िाणाक्ष मांजरीने पववत्रा बदलला.
एक छलांग मारुन ती पाि फुटी वभंतीवरुन आत आली. पाखरं शांत झाली.
आपआपल्या कामात गतंु ली. वनसगावनं अिानक वदलेल्या मेजवाणीिा
येथेच्छ समािार घेवू लागली. पावसामळ
ु ं उकाडा वाढला. एकदा भल्या
पहाटे एक सहा-सात फुटी धामण साप सागर-सररतेच्या घरट्याच्या
पररसरात आला. नराच्या ही बाब िटकन लक्षात आली. सागर सापाच्या
तोंडाजवळ तीन-िार फुटावर येवनू आपले पख
ं पसरु लागला. सापाला
समजावे की हे भक्षय आकाराने आपल्यापेक्षा मोठं आहे, असाि सागरािा
प्रयत्न होता. जवळपास पाि-सात वमनीटं हा जीवघेणा संघर्व सरुु होता.
सापाच्या ही बाब लक्षात येताि त्यानेही त्या पररसरातनू वनघनू जाणे पसतं
के ले. सागर-सरीतेच्या कुटूंबावर आलेलं भीर्ण संकट दरू झालं होतं. मीही
ते दृश्य पाहून एक सस्ु कारा सोडला.
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जवमनीवर राहणार्या पाखरांना फारसं उडता येत नाही. मग त्यांनी
शत्रपू ासनू बिाव कसा करावा? या पक्षयांिी घरटीही जवमनीवरि.
इवलासा खड्डा के ला की त्यात घातली अडं ी, मग भक्षकापं ासनू रक्षण
कसे करणार? काही पक्षयाच्ं या अडं यावर वनसगावनं कलाकुसरी के ली.
त्यामळ
ु ं त्यासभोवतालच्या जवमनीत ती बेमालमू लपनू जातात.
भक्षयकांच्या पटकन लक्षात येत नाहीत. पण तरी जवमनीवर अंडी, म्हणजे
धोका जास्ति. वटटवी पक्षी हुशार आहे. समजा साप वकंवा इतर शत्रू
वतच्या अंडयाकडे येतांना वदसला की, ती लंगडल्यािी, जखमी झाल्यािी
ऍक्टींग करते. भक्षकाला वाटते, अंडयासोबत मोठीही वशकार वमळणार.
शत्रू वतच्या मागे जावू लागतो. घरट्यातील अडं यापासनू दरू नेले की, उडून
जातो ! शत्रिू ी फसगत होते.
घरट्यात अंडे वदल्यापासनू ते उबवणे, वपल्लांना अन्न भरवणे, त्यांिे
रक्षण करणे, त्यांना काय िांगलं काय वाईट, शत्रृ कोण? वमत्र कोण? हे
कायव वपल्लाच्ं या पख
ं ात बळ येईपयंत सागर-सररता करत होते. या काळात
ते वदवसरात्र सरु क्षेला अत्यंत महत्व देत होते. पररसरातील हलकीसी
हालिालही त्यांच्या नजरे तनू सटु त नव्हती. एखाद्या पक्षयािा आवाज
असो, की एखाद्या प्राण्यािे आगमन असो त्यासाठी सागर-सररता दोघेही
लगेि सरु क्षात्मक पाऊल उिलण्यासाठी तयारीति राहात होते.
45

a

अक्षय ततृ ीयेिी पहाट झाली. सयू ाविी कोवळी वकरणं जवमनीवर
उतरु लागली. सकाळी सकाळी सागर-सररतािी िारही वपल्लं रोजच्या
प्रमाणे अन्न शोधायला लागली. नालीमध्ये िारही भावंडं वकडे-कीटकं
खात होती. सवव काही शांत शांत सरुु होते. माय-बाप नेहमीप्रमाणे
सरु क्षेच्यादृष्टीने सतकव होतीि. अिानक एक डोमा (कावळा) त्या
पररसरात आला. तारावर बसला. जवमनीवरच्या सवावत लहान आवण
नाजक
ू असलेल्या रोवहणीवर झडप घेणार तोि सागराने डोमकावळ्यावरर
वटवटवटवट असा जोरदार आवाज करत हल्ला के ला. त्याला दरू वर वपटाळून
लावले. परंतु डोमा परत येवनू अवधक आक्रमक होत होता. हे सवव दृश्य
पाहून िारही वपल्लं भयभीत झाली. झडु ू पातनू ि ते पररवस्थतीिा कानोसा
घेवू लागली. इकडे पररवस्थतीिे गांवभवयव लक्षात घेता सागर-सररता दोघेही
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त्याच्या मागे लागले. कधी-कधी डोमा सागराच्या मागे लागत होता. मात्र
सागर-सररतािे आक्रमण अवधक तीव्र असल्याने त्यािा फारसा वटकाव
लागत नव्हता. तरीही डोमा दरू वर जाऊन परत आला आवण तारावर बसनू
कााँव कााँव करु लागला. त्यािा आवाज ऐकून सोबती डुबाही तेथे
पोहोिला. आता दोघेही सोबती कााँव कााँव कााँव मोठयाने आवाज करु
लागले. लगेि डोमा रोवहणीला उिलण्यासाठी झेपावू लागला. परत
सागर-सरता दोघेही जीवाच्या आकातं ाने त्या दोघावं र तटु ू न पडले.
आकाशात आवण जवमनीवर आक्रमण आवण बिाव अशी धश्ू मिक्री सरुु
झाली. काही वेळाति आपला वटकाव लागत नाही हे डोमा आवण
डुबाच्या लक्षात येताि ते दोघेही तेथनू वनघनू गेले. सागर-सररतािा ववजय
झाला होता. जवळपास पंधरा-वीस वमनीटं हे थरार नाटय सरुु होते. काही
वेळाने सररतेने हळूि वटक वटक वट वट आवाज के ला आवण एक एक करता
िारही भावंडं नालीकाठच्या झडु ू पातनू बाहेर पडू लागली. परत अन्न
वमळवायच्या कामात गतंु ली. वशकार आवण वशकारी याच्ं यामधील
जीवन-मत्ृ यिू ी लढाई पाहायला वमळाली होती. जीवनाने ववजय वमळवला
होता. मी त्या क्षणािा साक्षीदार होतो. श्वास रोखनू ते दृश्य मी अनभु वले
होते.
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वपल्लं लहान असतांना ती शत्रल
ु ा सहजासहजी वदसत नाहीत.
पररसराच्या वातावरणात ती लहान असल्याने वमसळून जातात. परंतु ती
जसजसी वाढू लागतात त्याच्ं या हालिालीही वाढतात. माय-बापापासनू
िार पावलं दरू जातात. कदावित त्यामळ
ु े ि ती शत्रच्ू या नजरे त पडत
असावी. आवण त्यामळ
ु े ि शत्रिु े हल्ले वाढू लागतात. शेवटी एक जीव
दसु र्या जीवावर अवलंबनू असल्याने “ जीवो जीवस्य जीवनम् “ हे तत्व
लागू पडते. मात्र सागर-सररताला आता आपल्या वपल्लाच्ं या रक्षणात
डोळयात तेल घालनू अवधक जागरुक राहाणे अत्यावश्यक झाले होते.
कारण त्यांिी बाळं आता मोठी – मोठी होवू लागली होती. पंख
फडफायला लागली होती.
तीन आठवडयािी देवयानी, ध्रवु , शक्र
ु आवण रोवहणी सागरसररताच्या देखरे खीत मोठी होवू लागली. ही िारही भावंडं वदवसभर अन्न
वमळवू लागली होती. तेही रखरखत्या उन्हात. देवयानी तर आता वहतभर
उंिीिी झाली होती. आई सरीतेच्या खाद्यं ाएवढी ती वदसू लागली. सोबत
ध्रवु , शक्र
ु हेही झपाट्याने वाढू लागली. अन्न शोधायच्या धावपळीत ती
कधी-कधी पंखािं ी उघडझापही करत होती. सवावत लहान रोवहणी मात्र या
तीनही भावंडांच्या शरीरापेक्षा बरीि लहान वदसत होती. इतर तीन
भावडं ापं ेक्षा अवघ्या तीन तासाने जन्मलेल्या रोवहणीिी ही अवस्था.
त्यामळ
ु े प्रत्येक कामात ती काहीशी मागेि राहायिी.
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मायबापाने वदलेल्या सिू नांिे िारही भावंडं काटेकोर पालन करु
लागले होते. धोक्यािा आवाज आला की क्षणाधावत ती अंतधावन
पावल्यासारखे गायब व्हायिे. आवण धोका टळल्यािी सिू ना वमळाली
की पटकन बाहेर वनघनू आपआपल्या कामात गतंु नू जायिे. सागर-सररता
दोघेही त्यांच्या सरु वक्षततेत अवजतबात कसर सोडत नव्हते. वपल्लं आता
मोठी होवू लागल्याने या नालीतनू त्या नालीत आवण त्या नालीतनू
पलीकडच्या नालीत अन्न शोधायिी. यावेळी सररता मात्र त्यािं ेसोबत
राहायिी. तर सागर दरुू न िोवहकडे नजर ठे वायिा. तळपत्या उन्हात सररता
घराजवळच्या नालीच्या काठावर असलेल्या एका दहा-बारा फुट उंिीच्या
बाभळीच्या सावलीत सतत उभी राहायिी. सरु क्षेसाठी दोघेही माय-बाप
वदवस-रात्र सजग असायिी. स्वत: मात्र ते अजनू ही पोटाकडे फारसे लक्ष
देत नव्हते. के वळ देवयानी, ध्रवु , शक्र
ु आवण रोवहणी यांिी सरु क्षा हा
एकमेव उद्येश त्यािं ा होता. तो ते डोळयात तेल घालनू पार पाडत होते.
ग्रीष्मािी उन्हे आता तळपायला लागली होती. सकाळी नऊ
वाजताि अगं ाला िटके लागत होते. सागर-सररतेिी देवयानी, ध्रवु , शक्र
ु
आवण रोवहणी ही बाळं जवळपास एक मवहन्यािी झाली होती. िाम्हणी
मैनेएवढी ती वदसू लागली. त्यामळ
ु े अन्न वमळववण्यासाठी त्यांिे क्षेत्रही
ववस्तारले होते. माय-बापापासनू वपल्लं काहीशी दरू जावनू अन्न शोधत
होती. पोट भरल्यावर ही वपल्लं आपले पंख िोिीने साफ करणे, पंखांिी
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हळूवार उघडझाप करणे इ.कामे करु लागली होती. त्यासोबत मायबापापासनू एक मवहन्यापासनू यशस्वी जीवन जगण्यासाठी वमळालेले धडे
यामळ
ु े त्यानं ी शत्रपु ासनू सरु वक्षत कसे राहावे यािे ज्ञान अवगत झाले होते.
मैना, भोरी, मवु नया, विमण्या यािं ेसोबत ही वपल्लहं ी आता वमसळू
लागली होती. कारण शत्रु कोण आवण वमत्र कोण यािी ओळख आता
त्यांना झाली होती. डोक्यावरच्या वनळया नभातनू जाणार्या एखाद्या
शत्रिु ी जवमनीवरिी सावलीही या वपल्लाच्ं या आता नजरे तनू सटु त
नव्हती. ताबडतोब ही बाळं सरु वक्षततेिा पववत्रा घेत असत. त्यांच्या या
वागणक
ू ीमळ
ु े सागर-सररता थोडे फार वनविंत वाटत होते. त्यांना थोडी
उसतं वमळत होती. त्यामळ
ु े कधी-कधी सागर वटरव रवरवरवरवsssअसा आवाज
करत सररतेशी मीलनािी इच्छा प्रकट करत होता. मात्र सररता त्याला
प्रवतसाद देत नव्हती. कारण बाळं अद्याप लहानि होती. त्यामळ
ु े सागर
जास्त मनावर न घेता सरु वक्षततेसाठी वपल्लाक
ं डे लक्ष कें रीत करायिा.
तसेही पक्षयांमध्ये जबरदस्ती हा गणु नसतोि. मानव सोडून इतर कुठलाही
प्राणी जबरदस्ती हा प्रकार करीत नाहीत.
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अदं ाजे िार इिं उंिीच्या बारीक वपवळया पायावर मठू भर
आकारािी वपल्लाि
ं ी हालिाल मला मात्र अिबं ीत करीत राहायिी.
जीवनात क्षणाक्षणािं महत्व वकती आहे यािी जाणीव त्यांच्या जीवन
कायावतनू होत राहायिी. गेल्या तीन-िार मवहन्यापासनू मी ते सतत
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अनभु वत होतो. वेड लागल्यासारखं. उठता-बसता आवण झोपीतही मला
सागर-सररतािं अख्खं कुटूंब वदसायि.ं
सागर-सररतेिी वपल्लं जसजशी वदवसेंवदवस वाढू लागली तसतसी
त्याच्ं या मायबापाला थोडीसी उसतं वमळू लागली. देवयानी, ध्रवु , शक्र
ु
आवण रोवहणी आता अन्नासाठी आसपासिा पररसर भटकू लागले.
वाढत्या शरीराप्रमाणे त्यांना अन्नही जास्त लागू लागले. वदवसरात्र ही
बाळं अन्न शोधू लागली.
ग्रीष्मािी पहाट उगवली. मी रोजच्याप्रमाणे घराच्या गच्िीवर
वनरीक्षणासाठी जावनू बसलो. नालीच्या काठावर सररता एकटीि हळू
आवाजात वटक वटक करत उभी होती. िालतांना ती थोडी लंगडत िालत
होती. उजवा पाय ती पणु वपणे जवमनीवर टेकवू शकत नव्हती. माझ्या मनात
शक
ू ा वपल्लहं ी वदसत नव्हती. बर्याि
ं े ने घर के ले. कारण आजबू ाजल
प्रयत्नानंतर एकटा ध्रवु नालीच्या काठावरील एका वनस्पवतच्या झडु ू पात
बसलेला वदसला.. दवु बवनीणे मी सारा पररसर शोधनू काढला परंतु देवयानी,
शक्र
ु आवण रोवहणी काही के ल्या वदसत नव्हती. अन्नाच्या शोधात ज्या ज्या भागात सागर-सररतेिं कुटूंब गेल्या दोन मवहन्यापासनू भटकत होतं.
ती सवव वठकाणं मी शोधली. परंतु तीनही बाळं मला वदसली नाहीत. मला
वाटलं आपलं शोधकायव कमी पडलं असावं म्हणनू मी आणखी दोन
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वदवस सकाळ-संध्याकाळ ती बारीक नजरे ने शोधत होतो. परंतु
ध्रवु ावशवाय कुणीि वदसलं नाही. फक्त सागर-सररता आवण ध्रवु वदसायिे.
मला आठवते दोन वदवसापवू ी मध्यरात्री सागर-सररतेिा आकांत
ऐकू आला होता. रोजच्याप्रमाणे एखादा शत्रु त्या पररसरात आला
असावा. त्याला हुसकावनू लावण्यासाठी आवण वपल्लांच्या रक्षणासाठी
के लेला तो जीवघेणा प्रयत्न असावा. परंतु दसु र्या वदवसापासनू सागरसररतेिे एकट्या ध्रवृ ासोबत वदसणे म्हणजे देवयानी, शक्र
ु आवण रोवहणीिी
वशकार करण्यात वशकारी यशस्वी झाला होता. शत्रच्ू या त्या हल्ल्यात
वपल्लांना वािवण्याच्या झटापटीत सररतेच्या एका पायावर शत्रनू े वार
के ला असावा आवण म्हणनू ि ती लंगडत होती. “ जीवो जीवस्य जीवनम
“ यािी पन्ु हा प्रिीती आली होती. सागर-सररतेच्या वपल्लािं े जाणे
माझ्यासाठी द:ु खदायक असले तरी एक जीव दसु र्या जीवावर अवलंबनू
आहे हा वनसगाविा वनयम मी अनेक वर्ावच्या वन्यजीव वनरीक्षणात
अनभु वला होता. प्रवतकूल पररवस्थतीत जो स्वत:च्या अवस्तत्वासाठी
संघर्व करतो तोि यशस्वी होतो हासध्ु दा वनसगाविाि वनयम आहे.
रोज सागर-सररतेच्या रक्षणात एकटा ध्रवु हळूहळू वाढत होता.
सहावरुन हे कुटूंब आता अवघ्या तीनवर आले होते. के वळ ध्रवु ि आता
सागर-सररतेिी एकमेव आशा होता. कारण पक्षयांना द:ु ख ही गोष्ट मावहत
नसते. सागर-सररतेिी तीन वपल्लं शत्रनंु े उिलली म्हणनू ते शोक करीत
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बसले नाहीत. पक्षी जे संपले त्याकडे वळून पाहात नाहीत. भतू काळाकडे
ती लक्ष देत नाही. मात्र पढु े काय? यादृष्टीने ते अवधक जागरुक झालेले
असतात. कारण प्रत्येक सक
ं टावर, प्रत्येक प्रवतकूल पररवस्थतीवर मात
करुन आपलं जीवन जगणे आवण वश
ं वाढववणे हाि त्याच्ं यात उद्येश
असतो. सागर-सररतेिा ध्रवु पणू वपणे मोठा होईस्तव त्यािे डोळयात तेल
घालनू रक्षण करणे हा एकमेव उद्येश ध्रवु च्या मातावपत्याकडे मला वदसत
होता.
ध्रवृ जसजसा वाढू लागला तसतसे तो वेळोवेळी पख
ं ािं ी
उघडझापही करु लागला. पंखांच्या बळावर तो कधीकधी दोन-तीन
फुटाएवढी उड्डाणही भरत होता. एखाद्या वेळेस आईसमोर येवनू आपले
पंख पसरवनू “ आई ! बघ, मी आता मोठा झालो आहे” असं
सागण्यािाही त्यािा प्रयत्न असावा. असे असले तरी मात्र सागर-सररता
त्याच्या रक्षणात अवधक सतकव झाले होते. सररतािे सरु क्षाकडे
त्यािेभोवती िोवीस तासही राहात होते. मात्र वपता सागर आता काहीसा
बाहेर भटकायला लागला होता. सररतेिी संकटािी सिू ना आली की तो
असेल तेथनू तसाि आवाज करत परत यायिा. कारण वशक्रा, माजं र,
कावळे , भारव्दाज इ. वशकारी पक्षयांकडून ध्रवृ बाळाला अजनू ही धोका
होता.
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सागर-सररता आवण ध्रवु ज्या भागात असतात तेथे मधनू मधनू एक
वटटवी येत.े सागर-सररता दोघेही वटवीवटववट, वटववटीववट असा मोठयाने
आवाज करत तीला पळवनू लावतात. या काळात सववत्र वटटव्यांिा
ववणीिा हगं ाम सरुु असतो. घरट्यात कुणािे अडं ी असतात तर कुणािे
वपल्लं असतात. ही अनावमका ज्या-ज्या भागात जाते तेथे तीला हुसकावनू
लावण्यासाठी गोंधळ होतो. मला वाटते ही अनावमका म्हणजे वजिे वय
होवनू ही तीला आयष्ु यात अद्यापही जोडीदार वमळाला नसतो अशी
असावी. ती वबिारी जाईल तेथे वतच्या मागे पळवनू लावायला सवव
लागतात. कदावित मायेिी ममता कशी असावी यािा अनभु व
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घेण्यासाठी ती सतत भटकत असावी. अरण्य तपस्वी मारुती वितमपल्ली
यांिे भार्ेत सांगायिे झाल्यास ती “ मक
ु णी वटटवी “ असावी. (ज्या
मोराला वय होवनू ही वपसारा येत नाही तो मोर म्हणजे “मक
ु ना मोर”
आवण हत्तीिे वय होवनू ही ज्या नरहत्तीला दात येत नाही असा हत्ती म्हणजे
“ मक
ु णा हत्ती “ असा उल्लेख त्याच्ं या पस्ु तकात आहे.) असाि काहीसा
हा प्रकार असावा.
आणखी एक रवववार उजाडला. मला सट्टु ी असल्यामळ
ु े भल्या
पहाटेपासनू ि गच्िीवर जावनू बसलो. सागर-सररता दोघेही नालीच्या
दोन्ही काठावर होतेि. मात्र त्यांिी फारसी हालिाल वदसत नव्हती. मी
दवु बववनतनू ध्रवृ शोधत होतो. सररता नालीकडे करुन नजरे ने बघनू हळूहळू
वटवट् वटव्ट् आवाज करत होती. ती वविलीत झाल्यासारखी वाटत होती.
संपणू व नालीत आवण अवतीभोवती मी वनरीक्षण के लं. परंतु ध्रवृ काही
के ल्या वदसेना. बराि वेळ मी एकसारखा त्यािा शोध घेतला. परंतु व्यथव.
मला ध्रवृ च्या बर्यावाईटािी पसु टशी शंका आली. तरी मनाला खात्री
पटेना. अिानक ध्रवृ िक्क आपल्या पंखांनी उडत आला. सागरसररतेच्या पढु यात येवनू उतरला. तीघहं ी ववववध आवाज काढून आनदं
व्यक्त करु लागले. कीती संदु र तो क्षण होता. आई सररतेनी त्याला िोिीने
िािपडले. सावलीत येवनू आराम करु लागले. मीही तळपत्या उन्हाच्या
काहीलीमळ
ु े परत वफरलो.
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सयू ावस्ताला काही अवधी वशल्लक होता. नालीच्या काठावर सररता
एकटीि होती. तीिी हालिालही सकाळसारखीि होती. अधनू मधनू
नालीकडे ती ध्रवृ ाला आवाज देत होती. एवढयात माझं लक्ष नालीच्या
पलीकडे अवघ्या वीस फुटावर गेल.ं सागरने नवीन घरट्यासाठी के लेल्या
खड्डयात तो बसला होता. पायाने घरटं मोठं करुन त्यात पोट घासत होता.
पायाने मातीही फे कत होता. अधनू मधनू आजबू ाजिू े मातीिे लहान –
लहान दगडंही तो टाकत होता. दोन वदवसापवू ीिे ध्रवृ ाच्या रक्षणात जीव
ओतणारे माय-बाप आज कसे शांत शांत वाटत होते. एवढयात नालीच्या
पलीकडून एक वपवळसर रंगािा दोन-तीन हात लांबीिा “ गवत्या “ साप
सळसळ करत नालीत उतरला. सररतेला तो वदसला. सापाला पाहून ती
अवधक सतकव झाली.वटवट् वटवट आवाज करायला लागली. तो साप
नालीतील एका लहानशा झडु ू पात घसु ला. सररता आता नालीच्या
अलीकडून-पलीकडून त्या झडु ू पात नजर ठे वनू हालिाल करत होती.
एवढयात अलीकडून तीस-िाळीस फुटावरुन एका काळया माजं रे च्या
नजरे त तो साप पडला. तीने लगेि सापापासनू िे अंतर कमी के ले. साप
होता त्या झडु ू पाजवळ मांजर गेली. सापािे आवण मांजरीिे अंतर असावे
तीन-िार फुटािे. माजं रीने आक्रमक पववत्रा घेतला. आपले सवव शरीर
फुगवले. अंगावरिे के स ताठरले. शेपटी झबु के दार होवनू वर के ली.
आंगठया एवढया जाडीिी शेपटी बारीक मनगटाएवढी झाली. वमशाही
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ताठ झाल्या. त्यािेकडे पाहून वववशष्ट आवाज करु लागली. सापही
नालीतनू फुस्स् असा फुत्कार देवू लागला. तीन-िार वमवनटं हा खेळ िालू
होता. बाजल
ू ा सावधपणे उभे असलेले सागर-सररताही ते जवळून पाहात
होती. एवढयात साप नालीतील त्या झडु ू पात वशरला. दडून बसला. माजं र
त्याला सवव प्रयत्नाने शोधत होती. परंतु िंिल, िपळ सापाने आतमध्ये
पक्की दडी मारली होती. मांजरीने शोध घेतला पण नालीकाठच्या
झडु ू पामं ळ
ु े साप काही के ल्या वतच्या वशकारीच्या टप्पप्पयात आला नाही.
कदावित वशकार मोठी असल्याने िाणाक्ष माजं रीने वविारपवू वक माघार
घेतली असावी. म्हणनू ती पलीकडच्या घराच्या पाि फुट उंिीच्या
भींतीवर िढून पलीकडे पसार झाली. सारे सारे शांत झाले.
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वदवसामागनू वदवस जात होते. ध्रवृ तीन मवहन्यािा झाला होता.
हळूहळू तरुणाईकडे त्यािी वाटिाल सरुु झाल्यासारखे वाटत होते. मायबापाला सोडून तो आता वदवसभर राहू लागला. साजं होण्यापवू ी मात्र
सागर-सररतेजवळ परत येत होता. पढु े हळूहळू त्यातही खंड पडू लागला.
मात्र अधेमध्ये तो ध्रवृ तार्यासारखा अवतरायिा. नभातनू भरारी घेवनू
जवमनीवर उतरायिा. आपल्या जन्मस्थळावरुन उडतांना वववशष्ट आवाज
करायिा. सागर-सररता त्याला तसाि प्रवतसाद द्यायिे. त्यानं ा आपलं
बाळ आता बाळ रावहलं नाही हे लक्षात आलं होत.ं काही वदवसांनी परत
तो एकदा त्यांना भेटायला आला. मात्र नंतर त्याने जी शेवटिी उड्डाण
भ्रली ते आपलं नवीन ववश्व वनमावण करण्यासाठी. स्वत:िं अवस्तत्व वनमावण
करण्यासाठी. कदावित नवीन जोडीदारीण शोधनू आपल्यातील जणक
ूं
तीला देण्यासाठी, एका नवीन जगात प्रवेश करण्यासाठी त्यािं हे उड्डाण
असाव.ं जे प्राणीमात्रात सववत्र वदसनू येते.
वनसगवसष्टृ ी आपलं अवस्तत्व वटकवनू ठे वण्यासाठी, समतोल
साधण्यासाठी प्रत्येक सजीवाकडून हे वंशवेल वाढीिं कायव करुन घेत
असावा. जीवन-मत्ृ यू हा तर या वनसगविक्रािा एक भाग आहे. तो
वनसगाविाि समतोल साधण्यासाठी हे सवव घडवनू आणत असावा.
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एक वदवस रोजच्या प्रमाणे सयू ावस्त होवू लागला होता. एवढयात
पलीकडच्या काठावर बसलेला सागर अलीकडे सररतेजवळ आला. मान
खाली घालनू वटरव रवरवsss आवाज करु लागला. त्यािी ही ववणवणी होती
समागम करण्यासाठीिी. सररता त्यािे पढु यात आली. सागर वतच्या वर
िढला. पंख फडफडले आवण पन्ु हा एका नवीन वीणेच्या हगं ामाला
सरुु वात झाली असावी. सागर-सररतेिे पवहले वमलन झाले. सयू ावस्त हा
आपल्यासाठी सयू ावस्त जरी वाटत असला तरी तो एका पथ्ृ वीवरील एका
वववशष्ट वठकाणासाठी सयू ोदय असतो. सागर-सररतेने नववनमावणासाठी
पन्ु हा सरुु वात के ली होती. पक्षी तसेही मानवाप्रमाणे संकट कोसळल्यावर
त्यािे द:ु ख करत बसत नाही. मागे वळून पाहात नाहीत. ताबडतोब पढु च्या
तयारीला ते लागतात. सररतेने सागरास मीलनास परवानगी वदली होती.
कारण वपल्लं मोठी होईपयंत पक्षी दसु र्या वीणेिी तयारी कधीि करत
नाहीत. मला वाटते, वटटवीच्या वपल्लानं ा असख्ं य शत्रु असल्याने त्यािं ी
वपल्लं जीवतं राहाण्यािे प्रमाण कमी असावे. म्हणनू ि वटटवी मादी
एकावेळी िार-िार वपल्लांना जन्म देत असावी. कदावित ही व्यवस्था
वनसगावनेि करुन ठे वली असावी. शेवटी वनसगाविे संतल
ु न वनसगवि ठे वतो.
उत्पत्ती, वाढ, ववनाश आवण ववनाशातनू परत वनवमवती हे सष्टु ीिक्र सरुु ि
राहाणार आहे. कारण प्रत्येक सजीवािे कुळं वटकणे हे पथ्ृ वीरक्षणासाठी
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तेवढेि आवश्यक आहे. मानवानेसध्ु दा आपण या वनसगाविा एक घटक
आहे यािी जाण ठे वली पावहजे. प्रत्येकाने प्रत्येकािा आदर के ला पावहजे.
ज्येष्ठािा प्रारंभ झाला होता. एक वदवस पहाटे वटटवी पक्षयांच्या
आठ-दहा नर-मादीच्या जोडया एका वठकाणी जमल्या. वटsवटsवटsवटव
वटव आवाजाने पररसर भारुन गेला होता. माद्या एकमेकींवर तटु ू न पडत
होत्या. ऊंि उडून झडपा घालीत होत्या. यावेळी माद्या माद्यांवर तर नर
नरांवर झडपा घालीत होते. जवळपास दहा-बारा वमवनटं पाि-सात वमवनटं
त्यािं ं हे नाटय सरुु होतं. कदावित जोडीदार वनवडण्यासाठी हा प्रकार
असावा. तसेि परक्या जोडयांना हुसकावनू लावण्यासाठी हे सवव नाटय
घडत असावं. त्यानंतर नर-मादीच्या तेथे आलेल्या जोडया परत वनघनू
गेल्या. माझ्या मते आश्रयस्थानाच्या हक्कासाठी हा प्रकार होत असावा.
अवधवासाकररता सागर-सररतेच्या जोडीने इतरांशी के लेले भाडं णं
हेसध्ु दा मी याि हगं ामात अनभु वले आहे. सागर-सररतेिा पवहला ववणीिा
हगं ाम पणू वपणे संपला होता. दसु र्या हगं ामाच्या मीलनाला नक
ु तीि
सरुु वात झाली होती. एवढयात एक वटटवीिी जोडी त्या पररसरात आली.
आपल्या अवधवासात परक्या जोडीिा हस्तक्षेप सररतेला सहन झाला
नाही. तीने लगेि आक्रमक पववत्रा घेतला. जवमनीवर बसलेल्या परक्या
मादीवर ती झडप घालू लागली. ती मादी याक्षणी जवमनीवर पाय दमु डून,
पोट टेकऊन, मान जवमनीवर ठे वनू सररतेिा हल्ला परतवनू लावत होती.
62

a

बराि वेळ हा गोंधळ सरुु होता. मात्र परक्या मादीच्या ही बाब लक्षात
आली आवण ती आल्या मागावने परत वनघनू गेली. सररताही शांत झाली.
सागर मात्र हे सवव शातं पणे पाहात होता.

63

a

सागर-सररतेच्या एकसारख्या वर्वभराच्या माझ्या वनरीक्षणानसु ार
फे िवु ारीच्या प्रारंभापासनू पढु े जवळपास िाळीस वदवसािा त्यांिा
वमलनािा कायवक्रम सरुु होता. तत्पवू ी अडं े देण्यासाठी तीन-िार घरटे नरमादी दोघानं ीही बनववली. मात्र त्यातनू एकाि घरट्यािी वनवड अडं ी
देण्यासाठी के ली. त्यानंतर अंडे देण्यािा कायवक्रम. दोघेही अंडे उबवण्यािे
काम करतात. मात्र मादी जास्त वेळ अंडयावर बसनू असते. घरट्यात अंडे
वदल्यापासनू तीस वदवसानतं र अडं यातनू वपल्लं बाहेर आली होती. सवावत
महत्वािी बाब म्हणजे इतर पक्षयांप्रमाणे वटटवी आपल्या वपल्लांना अन्न
भरवत नाही. त्यांिी वपल्लं जन्म झाल्यानंतर प्रथम पावलाबरोबर काही
क्षणाति स्वत:िं अन्न स्वत:ि वमळवू लागली. त्यानतं र माय-बापाच्या
आज्ञेिं कटाक्षानं पालनही करु लागली. पंधरा वदवसाति दोनशे फुटाच्या
अंतरावर असलेल्या अलीकडच्या आवण पलीकडच्या नालीत
वेळावेळाने येरझारा घालू लागली. हळूहळू िागं ल्या, वाईट गोष्टीिी
ओळख होवू लागली. आपलं रक्षण आपण कसं करावं हे वशकू लागली.
एक मवहन्याति पख
ं ािं ी उघडझाप करुन उड्डाण घेण्यािा प्रयत्न करत
होती. वटटवीच्या जीवनात बहुतेक एकि जोडीदार आयष्ु यभर राहात
असावा. कारण जसजसी वपल्लं मोठी व्हायला लागतात तसतसा नर आहे
त्या मादीशी समागमासाठी पन्ु हा प्रयत्न करत होता. मात्र मादी अवजबात
प्रवतसाद देत नव्हती. कारण वपल्लं पणु पव णे मोठी झाली नव्हती.
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वपल्लाच्ं या पंखात बळ आलं की ते आपआपला जोडीदार वमळवतात.
त्यानंतरि माय-बाप नवीन वीणेसाठी तयार होतात. हे सवव होत असतांना
ज्या घरट्यात वपल्लािं ा जन्म झाला, ज्या घरट्यात मादीिे जवळपास
साठ वदवस वास्तव्य होते त्या घरट्याकडे नर-मादीने शेवटच्या वपल्लािा
जन्म झाल्यानंतर परत कधी ढुंकूणही पावहले नाही. आपल्या अवधवासावर
परक्या जोडीने आक्रमण करु नये यासाठी नर-मादी दोघेही कायम त्या
पररसरातील आपल्या आश्रयस्थानािं रक्षण करतात. वटटवी पक्षयाच्ं या
वदवसरात्र सजग राहण्याच्या वत्तृ ीमळ
ु ं जवमनीवर राहाणारे इतर पक्षी सतकव
होवनू आपल्या कुळांिी वाढ व संरक्षण अवधक िांगल्या प्रकारे करु
शकतात. वटटवी सारखे जवमनीवर राहाणारे पक्षी यानं ा काही नैसवगवक
मयावदा असल्याने शत्रच्ू या हालिाली िटकन लक्षात याव्या म्हणनू त्यांिी
श्रवणकें रे अवतशय शक्तीशाली असतात. त्यामळ
ु े सक्षु म हालिालीही
त्याच्ं या नजनेतनू सटु त नाही. नभात कृष्णमेघािं े आगमन होवू लागले.
भगवान वेद व्यासानं ी वलवहलेल्या श्रीमद्भागतात अवधतू ोपाख्यान
यात अवधतू दत्तात्रयांनी वनसगावतील िोवीस गरुु ं पासनू वशकवण घेतली,
असा उल्लेख आहे. त्या िोवीस गरुु ं मध्ये एक वटटवी पक्षी आहे.
माणसांना जी वस्तू आवडते, वतिा साठा करणे त्याच्या द:ु खाला
कारणीभतू ठरते, हे ओळखनू जो साठवण करत नाही तो अपार आनदं ािा
अनभु व घेतो. मांसािा तक
ु डा िोिीत धरलेल्या कुरर (वटटवी पक्षयावर)
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स्वत:जवळ मांस नसलेले दसु रे पक्षी तटु ू न पडले. त्याने मांसािा तक
ु डा
फे कून वदला तो सख
ु ी झाला. (संग्रह करणे, हे संकटािे मळ
ू आहे, ही
वशकवण कुरराकडून घ्यावी.)
वटटवी या पक्षयािे एकूण सहा प्रकार आहेत. डॉ.सावलम अली
आवण लईक फतेहअली यांच्या रा.वव.सोवनी यांनी अनवु ाद के लेल्या “
भारतीय पक्षी “या पस्ु तकात वदल्याप्रमाणे पढु ील वणवन के ले आहे. 1.
लाल गाठीिी वटटवी (red wattled lapwing) शास्त्रीय नाव (vanellus
indicus) – ही भारतीय जात सववपररिीत आहे. वितरू पक्षयाच्या
आकारािा हा पक्षी वरुन िााँझ-तपवकरी, खालनू पांढरा, छाती, डोके
आवण मान काळी व डोळयाजवळ पढु े वकरवमजी रंगािी मांसल गाठण
(wattle) असणारा असतो. डोळयामं ागनू वनघालेला पाढं रा पट्टा खाली
मानेवरुन येवनू खालच्या पांढर्या भागाला वमळतो. माळरान, नांगरलेली
शेते, िराऊ रान हया प्रदेशामधील तळयाजवळ असलेल्या ओलसर दमट
भागात हया पक्षयाच्ं या जोडया व तीनिार ववखरु लेले गट असतात. छोट्या
छोट्या उडया मारीत वटटवीच्या वववशष्ट पध्दतीने िोिीने वटपत हे पक्षी
वफरतात. िोि जवमनीकडे करुन हे पक्षी भक्षय शोधतात. वदवसा व रात्री
हे पक्षी िांगले जागे व उद्योगी असतात. ते अवतशय सावध राहातात व
त्यामळ
ु े त्यांच्या प्रातं ात एखादा माणसू वकंवा जनावर आले तर ते क्षब्ु ध
होऊन आवाज काढतात. “ वडड-यी-डू-इट” वकंवा “ वपटी-टु-डू-इट”
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अशा प्रकारिा आवाज प्रसंगाप्रमाणे दोन वेळा वकंवा अनेक वेळा
काढतात. वटटवीिा हा आवाज सववश्रतु आहे. वपलांवर वकंवा घरट्यावर
सक
ं ट आले तर क्षब्ु ध झालेली मातावपता आक्रमकाच्या डोक्याजवळून
रागारागाने जोरात आवाज करीत व उडत त्याला मारण्याच्या पववत्र्याने
झेप घेतात. पंखािं ी मद्यु ाम हालिाल करुन ते संथ उडतात. थोडयाि
अंतरावर उतरुन ते काही पावले पळत जातात. जवमनीवर के लेला उथळ
खड्डा म्हणजे हयाि
ं े घरटे. त्यात काही वेळा वाळूिे दगड आढळतात.
आटून गेलेली तळी व तापलेली वनकस जमीन ही त्यांिी घरटी बांधण्यािी
आवडती वठकाणे आहेत. काही वेळा घरांच्या सपाट कााँक्रीट छपरावर
वकंवा रुळालगतच्या दगडामं धनू ही त्यिं ी घरटी असल्यािी नोंद आहे.
मादी 3 वकंवा 4 अंडी घालते. अंडयांिा रंग राखट तपवकरी असनू त्यावर
काळपट रंगािे वठपके असतात. त्यांिा वकंवा वपलांिा रंग सभोवतालच्या
रंगाशी इतका जळ
ु णरा असतो की आपल्याला अगदी जवळिा पक्षीसध्ु दा
ओळखू येत नाही. 2. वपवळया गाठीिी वटटवी (yellow wattled
lapwing) – वरुन करडा रंग, डोक्यावर काळी टोपी, मस्तकापासनू िोि
ते नाकाखाली वपवळी गाठ आवण पाय वपवळया रंगािे असते.
3.नदीकाठिी वटटवी (River lapwing) –वहिे डोके , िोि ते
गळयापयंत काळया रंगािे असते. डोळे काळया रंगािे असनू वरुन सपं णू व
करडा रंग तर पंखांिी वकनार काळी असते. पाय संपणू व काळया रंगािे
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असते. डोक्यावरिी काळी टोपी िातक पक्षयासारखी वपसोरी असते.
4.पांढर्या शेपटीिी वटटवी (whitetailed lapwing) –डोक्यापासनू
सपं णू व शरीर ताबं ट-पाढं र्या रंगािे असते. तर िोि काळया रंगािी असनू
डोळे ताबं सर असतात. पाय वपवळया रंगािे असतात. 5. वहरव्या
डोक्यािी वटटवी (Grey headed lapwing) – वरुन संपणू व करडा रंग
असतो. संपणू व डोके वहरवट-राखी रंगािे असते. डोळे वपवळसर रंगािे
असनू िोि वपवळया रंगािी असते. टोकावर िोि काळया रंगािी असते.
गळयाच्या खाली छातीजवळ काळसर पट्टा असतो. पाय वपवळया रंगािे
असनू पोट पांढर्या रंगािे असते. 6.संघिारी वटटवी (sociable
lapwing) –शरीराने संपणू व करडा-पाढं रा रंग असनू डोक्यावरिी टोपी
करडया रंगािी असते. डोळे काळया रंगािे असनू िोि काळी असते. तर
गळयापासनू छातीपयंत पांढर्या – करडया रंगाच्या लहान रे र्ा असतात.
पाय सपं णू व काळया रंगािे असते.
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“भारतीय पक्षी” या पस्ु तकात पढु े सांवगतले आहे की, वपलांिे
पोर्ण करणे हा सवव पक्षयािं ा एक मोठा वजवकरीिा व धडपडीिा वावर्वक
व्यवसाय असतो. लांब अंतरावर स्थलांतर करणार्या पक्षयांना तर घरटी
बांधण्यापवू ी अनेक अडिणींना व संकटांना तोंड द्यावे लागते. घरटी
बाधं णार्या पक्षयाच्ं या कुटंबािी पररवस्थती तर आक्रम्य (vulncerable)
असते व त्यामळ
ु े ि त्यानं ा सभोवतालच्या पररवस्थतीपासनू शक्य तेवढे
जास्त संरक्षण घ्यावे लागते. घरटे लपवू शके ल असा आसरा असावा
लागतो. घरटे तयार करण्यासाठी सामान असावे लागते. त्यांना प्रथम
अडं यासं ाठी व नतं र वपलासं ाठी उबदार हवा लागते. वपलासं ाठी भरपरू
अन्नसाठा लागतो आवण अन्न शोधण्यासाठी दीघवकाल प्रकाश देणारे
वदवस असावे लागतात. सवावत महत्वािी गोष्ट म्हणजे अन्नपरु वठा. पक्षी
अन्नपरु वठा भरपरू असेल अशाि वेळी आपली घरटी बाधं ण्यािा काळ
वनवडतात. मग त्यावेळी इतर काही अडिणी असल्या तरी त्यािी ते पवाव
करीत नाहीत. ज्या समु ारास अळयांिे आवण कीटकांिे जे अमाप पीक
येते त्यापढु े हया पक्षयानं ा दसु र्या इतर गोष्टीिी तमा नसते. थडं प्रदेशातील
पक्षी वसतं ऋततू आवण उन्हाळयात पनु रुत्पादनािे कायव करतात. कारण
त्या मोसमातील हवा सख
ु कारक असते. आपल्या येथेही वनरवनराळया
जातीिे पक्षी वनरवनराळया वेळी घरटी बांधतात. ही वेळ त्यांच्या आवडीिे
वकडे वकंवा अळया जव्हा भरपरू असतात त्या समु ारािी असते.
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अन्नािा साठा भरपरू आहे व सभोवतालिी पररवस्थतीही प्रवतकूल
नाही अशा वेळीि प्रत्येक प्रजाती आपली वीण घालत असते.
पनु रुत्पादनासाठी लागणारी शारीररक तयारी हया हगं ामाच्या समु ारास पणू व
होत असते. त्यानं ा न आवडणारी पररवस्थती असेल तर पनु रुत्पादन न
करणारे पक्षी पष्ु कळ आहेत. कच्छच्या रणात पावसाळयानंतर वीण
घालणारा रोवहत पक्षी योग्य पररवस्थती येण्यािी वाट पाहात असतो. काही
वर्ी पाऊस अवतशय झाला वकंवा अवर्वण झाले तर हा पक्षी घरटे बाधं त
नाही.
वनरवनराळया जातींच्या पक्षयांमधील अंडी उबववणे व वपलािं े पोर्ण
करणे ही कामे आईबापाकडे वेगवेगळया प्रमाणात वाटलेली असतात.
काही पक्षयातं हया कामािी समान वाटणी असते. काही पक्षयामं ध्ये हे काम
बर्याि अंशी मादीकडे असते तर पाणलाव (Snipe) आवण जलकपोत
(Jacana) हया पक्षयांमधील नराकडेि सवव गहृ कृत्ये सोपववलेली
असतात. कोणत्याही प्रकारात वपलाच्ं या जनकानं ा खपू ि कष्ट करावे
लागतात हे मात्र खरे . आपल्या जीवनाच्या पवहल्या काही वदवसात वपले
रोज आपल्या वजनाच्या दप्पु पट भारािे अन्न खातात असा अंदाज
करण्यात आला आहे. वास्तववक त्यािं ी वाढ फार झपट्याने होत असते.
परंतु त्याच्ं या सरु वावतच्या वदवसातं मात्र त्यानं ा फार मोठया प्रमाणात अन्न
परु वावे लागते. वदवस उजाडल्यापासनू मावळे पयंत अन्नासाठी अनंत
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फे र्या मारुन आईबाप वपलांना भरवीत असतात. तरीसध्ु दा अंडयातनू
बाहेर पडल्यानंतरच्या पवहल्या आठवडयाच्या काळात हया वपलांिी तप्तृ ी
मात्र कधीि होत नाही.
जोडी जमली की पाखरे आपले घरटे स्वत:ि तयार करतात. घरटे
बांधतांना काही पक्षी गातात, नाितात, इकडून वतकडे स्वच्छंदपणे उडत
असतात. मादी त्यात अंडी घालते. दोघे वमळून ती उबववतात. वपलांिे
संगोपन करतात. त्यांना पंख फुटेपयंत प्रेमाने वाढवतात. मादी दगावली तर
नर त्याि
ं े सगं ोपन मातेच्या आत्मीयतेने करतो. दोघेही दगावली तर
शेजारच्या घरट्यातील पक्षी त्या वपलांना िारा भरवतात. पक्षी हे मवू तवमंत
वात्सल्यािे प्रतीक आहे.
स्वच्छता हा गणु देखील आपण पक्षयांपासनू घेण्यासारखा आहे. पक्षी
घरट्यात कधीही घाण करत नाहीत. वपलािं ी शीट बाहेर पडेल, अशी ते
व्यवस्था करतात. एवढी दक्षता घेवनू ही घाण झाली , तर िोिीने ती बाहेर
टाकतात.
वनसगावत तम्ु हाला एखादा पक्षी घरट्यात आजारी पडून मेलेला
कधीही वदसणार नाही. मत्ृ यजू वळ आल्यािे कळताि तो दरू अज्ञात
स्थळी जाईल आवण कुणाला न कळता वतथे आपला देह ठे वतो.
मत्ृ यबू द्यल शोक नाही. सारे काही शांतपणे घडत असते. मात्र आपल्या
मरणानतं र आपलं मतृ शरीर वकडे-कीटकानं ी खाव,ं त्यािं ा वश
ं वाढावा.
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म्हणजे त्यांच्या वाढलेल्या वंशावर मग पक्षयांिी वपल्लं पोट भरुन स्वत:िी
कुळं वाढू शकतील. एवढा उदात्त हेतू या पक्षीजीवनात प्रत्येक पक्षयािा
असतो.
पक्षी हे कमवयोग्यािं मवू तवमतं प्रतीक आहे. अगदी अनासक्त वत्तृ ीने ते
वपलांिी वाढ करतात. त्यांच्यासाठी जीव द्यायलाही ते कमी करणार
नाहीत. मात्र वपल्लं जाणती झाली की ते त्यांिा त्याग करतात. मोहमायेच्या बंधनात ते पडत नाहीत.
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शत्रपू ासनू अगर अपघातातनू ही वपले जरी वाित असली तरी त्यांिे
घरट्यामधील जीवन नेहमीि धोक्यािे असते. सगळयांच्या शेवटी
अडं यातनू बाहेर पडलेले वपलू वकंवा एखादे अशक्त व नाजक
ू वपलू मात्र
इतर भावडं ांपेक्षा दल
ु वक्षत राहते. कारण मोठया भावडाच्ं या िोिी
अन्नाकरीता कायमि उघडलेल्या असतात व साहवजकि त्याच्ं या मख
ु ांत
जास्त अन्न पडते. काही वेळा अशा हया अपंग वपलाला त्याच्या
भावडं ाक
ु े
ं डून तडु ववले जाण्यािा अगर घरट्याबाहेर ढकलनू वदल्यामळ
पडण्यािा धोका असतो. ही झाली अंतगवत संकटे. पण त्यावशवाय मांजर,
सरडा, उंदीर, साप, कावळे आवण इतर पक्षी , वादळवारा आवण इतर
नैसवगवक आपत्ती हया बाहय आपत्तींिा धोकाही भरपरू असतो. हा धोका
वपले स्वतंत्रपणे घरट्याबाहेर पडू लागली तरी संपत नाही. हया सवव
संकटांमधनू वािणार्या प्रजेिी संख्या खपू ि कमी असल्यामळे पक्षी
एकामागोमाग एक अशा वपढया तयार करतात आवण खपू सख्ं येने अडं ी
घालतात. त्यामळ
ु े त्यांिी प्रजा कशीबशी वटकते. समजा एखादे वेळी
ददु वे ाने घरट्यामधील सवव अंडी अगर वपले नाश पावली तर आईबाप द:ु ख
करीत वेळ फुकट घालवीत नाहीत. ते ताबडतोब दसु रे घरटे बांधण्याच्या
उद्योगास लागतात. पनु रुत्पादन करण्यािी ओढ सवव प्राण्याप्रं माणेि
पक्षयांमध्ये जबरदस्त असते आवण म्हणनू ि ते सवव प्रकारच्या अडिणींवर
मात करु शकतात.
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हसं देवववरवित “मगृ पवक्षशास्त्र” या ग्रंथात वटटवी पक्षयाला
“कोयष्टी” असे संबोधले आहे. त्यात पढु े वणवन करतांना म्हटले आहे
की,
अधिोघ्वं क्रमाच्देत: कृष्णि पररद्देश्यते ||
ते सवव शांतविताि सवव पवक्षवहते रता:
कोपमोहावदहीनाि मंजनु ावद ववभर्ू णा :||
नाथवात्सल्य यक्त
ु ाि नानालीला प्रदशवका:
स्वयभू वासवनरता गगने दरू गावमना: ||
वसतं े पष्टु देहाि योवर्त्पाश्ववि वनविता:
( अथावत – ज्याच्ं या शरीराव क्रमाने खाली आवण वर पाढं रा व काळा
रंग वदसतो ते “कोयष्टी” समजावे. काळा-पांढरा वकंवा तांबडा-पांढराही
रंग वदसतो ते सगळे शातं , सवव पक्षयाच्ं या वहतािी इच्छा करणारे आहेत.
पाळणार्यावर त्यांिे प्रेम असते. अनेक प्रकारच्या वाकुल्या दाखववतात.
कळपाने राहतात. आकाशात फार दरू जातात. वसंत ऋततु पष्ठु बननू
खात्रीने माद्याच्ं या घोळक्यात वदसतात.)
अशीही एक आख्यावयका आहे की, वटटवीने एकदा सागर वकनारी
अंडे वदले. भरती-ओहोटीत ती अंडी सागराने वगळंकृत के ली. वटटवी
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आकातं माडं ला. पवक्षराज गरुडािे वटटवीकडे लक्ष गेल.े तो वटटवीजवळ
आला. तीने ही गोष्ट गरुडाला सांवगतली. त्यानंतर गरुडराज भगवान
श्रीववष्णजु वळ गेले आवण त्यानं ा ही घटना सावं गतली. ते ऐकून भगवान
श्रीववष्णनु े सागराला वटटवीिे अडं े परत करण्यािे आदेश वदले. सागराने
वटटवीिे अंडे परत के ले. यावरुन वटटवीिी विकाटी लक्षात येते.
वदवसरात्र सजग राहाणार्या “वटटवी” पक्षयांमळ
ु े पक्षयांिी वशकार
करणार्यांना हा पक्षी अत्यंत धोकादायक वाटत होता. त्यामळ
ु े वारंवार
वशकारीमध्ये अडथळा वनमावण होत होता. अशीही दतं कथा ऐकीवात आहे
की, वटटवीच्या घरट्यात “पररस” वमळतो, असा जनमाणसात गैजसमज
वनमावण के ला. त्यामळ
ु े हा पररस वमळववण्यासाठी लोकांनी वटटवीच्या
घरट्यािा ववध्वंस करण्यािा सपाटा लावला. त्यामळ
ु े वटटवी पक्षयांिी
घरटी उध्वस्त के ल्या गेली. या पक्षाच्या कुळाच्या वाढीवर पररणाम झाला.
वशकार्यांना मात्र यामळ
ु े फायदा झाला.
तसेि वटटवीिी जमलेली जोडी ववणीच्या हगं ामानंतरही संपणू व
वर्वभर आपल्या अवधवासािे रक्षण करीत असतात. मादी यासाठी जास्त
जागरुक असते.
वशवशरात सरुु झालेलं “सागर-सररतेिं वटटवी मंथन” ज्येष्ठात
संपलं. रोवहणी व मगृ नक्षत्र कोरडं गेलं. वादळ वारे वाहू लागले. नभात
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कृष्णमेघांिे आगमन होवू लागले. आराव दडदडा कोसळल्या. भरपरू
पाऊस झाला. रानातील उष्णता वनघनू गेली. धरतीमाता थंड झाली.
प्राणीमात्राि
ं ी मनं थडं झाली. ओढे-नाले वाहू लागले. माळाला, बाधं ाला
वहरवळ फुटू लागली. उन्हाळाभर शष्ु क झालेली जमीन वहरवळीकडे बघनू
आनंवदत झाली. सगळीकडे िैतन्य पसरल.ं पक्षीही वदवसभर इकडं-वतकडं
उडू-वफरु लागली. सागर-सररता नावाच्या वटटवीच्या जीवनिक्रातील एक
टप्पपा पार पडला. ज्या नर-मादीच्या जोडीने वपल्लािं े योग्य रक्षण के ले
त्यांिी वपल्लं मोठी झाली. त्यांच्या पंखात बळ आलं. स्वत:िं रक्षण स्वत:
करण्याइतपत ते समथव झाले आवण एक वदवस त्यांनी वदगंतरात उड्डाण
भरल.ं ते होतं स्वत:ि नवीन जग वनमावण करण्यासाठी. कधीही परत न
वफरण्यासाठी. नेहमीप्रमाणे सागर-सरीता दोघेही जवळ-जवळि जरी
राहात असले तरी त्यांच्या हालिाली आता काही प्रमाणात मंदावल्या
होत्या. मीलनकायव जवळजवळ बदं झाले होते. पक्षयानं ा ऋतमू ानािी
िाहूल मानवाअगोदर लागते. त्याप्रमाणे ती ववणीिा कायवक्रम आखत
असतात. पशपु क्षी प्रत्येक ऋतिू क्रात सारखेि सामील होतात. समरस
होतात. सजीवसष्टृ ीसाठी ऋतिू क्रािे येण-े जाणे जेवढे आवश्यक आहे
तेवढेि महत्व त्यात सहभागी होण्यात आहे. कारण प्रत्येक सजीव हा या
वनसगाविा एक घटक आहे.
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सप्रु वसध्द अरण्य लेखक कै .व्यंकटेश माडगळ
ू कर ऊफव तात्या यांनी
त्याच्ं या पस्ु तकातील “एक एकर” या प्रकरणात वलवहल आहे की,
माणसाला एक एकर जागेतील सजीव सष्टृ ीिे वनरीक्षण व अभ्यास
करायला अख्खं आयष्ु यही अपरु ं पडते”. पक्षी वनरीक्षणात वयाच्या
साठीत आल्यावर मला तात्यांिी ही गोष्ट पणू व पटली. आपल्या घराच्या
आसपासि सजीवसष्टृ ीिं अथांग जग असतं. पण आपण ते पाहायिा
कधी प्रयत्न करत नाही. वनसगावनं मला थोडीशी का होईना दृष्टी वदली.
त्यािा उपयोग मी पशपु क्षयाच्ं या जीवनािा अभ्यास करण्यासाठी करत
असतो. त्यािं वेड मला कसं लागलं हे कळलि नाही. या वनरीक्षणातनू
माझी लेखनािी झोळी नेहमी भरत असते. “ वटटवी “ हे सध्ु दा माझ्या
झोळीतील एक वनसगवसष्टृ ीिं देणं असाव.ं कारण तो माझ्या आनदं ी
आयष्ु यािा अनमोल असा ठे वा आहे. तो मी माझ्या जीवनात सतत
वाढववण्यािा प्रयत्न करत असतो. पक्षी वनरीक्षण हा माझ्याकररता
सख
ु ािा शोध आहे. त्यासाठी इवलसं आयष्ु यही अपरु ं वाटत.ं मात्र मी हा
सख
ु ािा शोध अखेरच्या श्वासापयंत सष्टृ ीिा एक ववद्याथी बननू घेत
राहाणार आहे.
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जन्म – मत्ृ यिू ं हे िक्र असिं सरुु राहाणार आहे. उत्पत्ती, वाढ,
ववनाश आवण ववनाशातनू परत वनवमवती यातनू प्रत्येक सजीवाला प्रवास
करावयािा आहे. मानवाने प्रत्येक प्रसगं ाला धैयावने आवण आनदं ाने तोंड
वदलं पावहजे. सख
ु -द:ु खाला सारखिं तोललं पावहजे. कारण सख
ु ातनू ि
द:ु खािे आवण द:ु खातनू सख
ु ािे अक
ं ु र फुटत असतात. या सवांमध्ये
आनंदाने सामील झालं पावहजे तरि या संदु र जीवनािे इरं धनू रंग
अनभु वता येतील.
नदीला सागरािी ओढ असते ती वतच्या जन्मापासनू . म्हणजेि
वतच्या उगमापासनू . धरणीला ओढ असते आकाशािी. म्हणनू तो
मेघांच्या रुपाने पाणी पाडून भेटीला येतो. सवव प्राणीमात्रात जन्मापासनू एक
अनावमक ओढ असते ती असते वनसगव नावाच्या अलौकीक गोष्टीिी.
म्हणजेि वनसगवओढीिी. अशीि ओढ आता सरीता नावाच्या वटटवीला
आपल्या सागर नावाच्या जोडीदारािी लागलेली वदसनू येत होती. कारण
ती वदवसभर आपल्या अवधवासाजवळ त्याच्या भेटीसाठी ताटकळत उभी
असते. जणू काही वतच्या तोंडून शब्द फुटावे –
जेथे सागरा धरणी वमळते
तीथे तझु ी मी वाट पाहते, वाट पाहते . . .
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नाांव
: प्रदीप सुखदेविाव हिरुिकि
जन्मतािीख
: 17 र्ाचव , 1962
पत्ता
:रानभल
ू ,गल्ली क्र.4,जर्ाहर नगर, अर्रार्ती-444 604
भ्र.ध्र्. 9822639798.
नोकिी
: सेर्ाक्षनर्ृत्त स्र्ीय सहाय्यक, क्षर्भागीय र्ाक्षहती
कायावलय, अर्रार्ती.
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छांद

: जवळपास तीन तपापासनू अरण्य भटकिंती करुन र्न्यजीर्ाचिं े
क्षनरीिण र् त्यार्र आधाररत अरण्य लेख दै.र्हाराष्ट्र टाईम्स,
दै.लोकसत्ता, लोकप्रभा, दै.लोकर्त, दै.तरुणभारत,
दै.क्षहदिं स्ु थान,दै.सकाळ, दै.जनर्ाध्यर् इ.र्ृत्तपत्रात प्रकाक्षशत
होत असतात.
प्रकाहशत पुस्तके
: र्न, र्न्यजीर्न आक्षण पयावर्रणार्र आधाररत
1. अरण्य ओढ (जनू , 2005 र्ध्ये प्रकाक्षशत.)
2. भल
ु नर्ेल (22 सप्टेंबर, 2007 रोजी प्रकाक्षशत.)
3. पक्षिर्ेळा (5जनू ,2009 पयावर्रणक्षदनी प्रकाक्षशत.)
4. बाधिं र्गडचा क्षशकारी
5.रानर्ेड
६.पडार् : रानार्नातील क्षिटीशकालीन क्षर्श्रार्गृहे
७.A Legacy of British :Rest Houses in Forests
8. अरण्यवलपी
9. अरण्यगजू [ई बक
ु ]
10.अशी पाखरे . . . [ई बक
ु ]
वव्हडीओ लघपु ट: 1.वटटवी (मराठी), Red wattled lapwing(English)
2. पोपटािं एक गांव
3. Natures Blessing
सिंशोधन कायव
:सातपडु ा पर्वतराजीत ताप्तीच्या खो-यात अश्र्यगु ीन
क्षचत्रगहु ािंचा ( 15 ते 20 हजार र्र्ावपर्ू ीच्या ) Hopeच्या चर्सू ोबत शोध.
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✓ जानेर्ारी, 2007र्ध्ये प्रथर् शोध.
✓ आतापयंत अशा ३० क्षचत्रगहु ािंचा शोध.
✓ रॉक आटव सोसायटी ऑफ इक्षिं डयाच्या परु ाकला -2007
च्या जरनलर्ध्ये शोध प्रबिंध प्रक्षसध्द. के रळर्धील
सल
ु तान बथेरी येथे 2007र्ध्ये, भोपाळ येथे रॉक
आटव सोसायटी ऑफ इक्षिं डयातफे ,बदार्ी (कनावटक)
येथे आयोक्षजत आिंतर राष्ट्रीय पररर्देस उपक्षस्थत.
(RASI , ASI)
भल
ु नर्ेल या रहस्यर्य र्ेलीचा र्ेळघाटात
2009 र्ध्ये शोध.
परु स्कार
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