
                                            निसर्ग मार्गदर्गक 

कार्गर्ाळा 

निकाण- आंर्गल े
 

नदिांक- २५ िोव्हेंबर २०१६ 

  

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मनोगत 
 

कोकण म्हणजे एका बाजुला अथाांग पसरलेला अरबी सागर तर दसुरय्ा बाजूला म्हणज ेपुर्वेला गगनाला 
गर्वसणी घालणारय्ा सह्याद्रीच्या पर्ववतराांगा. मधल्या चचांचोळ्या पट्टीत आहे "हहरर्वेगार तळकोकण".  
 
येथे दथुडीभरुन र्वाहणारय्ा नद्या आहेत, झूळझूळ र्वाहणारे झरे आहेत, डोंगरकडयाांर्वरुन उडया मारत 
खळखळणारे मनमोहक धबधबे आहेत, हहरर्वीगार डर्वरलेली झाड,े त्यार्वर बबलगणारय्ा र्वेली आहेत. 
बागडणारे वर्ववर्वध आर्वाजात साद घालणारे पक्षी आहेत, फ़ुला-फ़ळाांर्वर रुांजी घालणारी फ़ुलपाखरे आहेत, 
र्वारय्ाच्या झोक्याबरोबर डोलणारय्ा गर्वताांमधनू सळसळणारे वर्ववर्वध प्रकारच ेसाप आहेत. अशा आकर्वक 
कोकणात जाण्यासाठी घरांगळणारे काळेकुळकुळीत डाांबरी रस्तेही दृष्टीस पडतात. आपल्या धार्वपळीच्या 
जजर्वनात वर्वसाव्याचे चार क्षण हर्वे असतात. अशार्वेळी काही सुांदर पाहार्वयास, ऐकार्वयास, अनुभर्वार्वयास 
ममळाले तर मशणर्वटा दरु पळून जातो र्व आपण जजर्वनतील सांघर्ाांना सामोरे जाण्यासाठी मसद्ध होतो. 
यासाठी र्वीक एांडला फ़फ़रण्यासाठी कोकणासारखी सुांदर जागा नाही. र्व तसे पयवटक मोठ्या प्रमाणात 
कोकणात येत असतात. 
त्याांना मागवदशवन करण्यासाठी गरज आहे ननसगव मागवदशवक बनण्याची. याच साठी सुरर्वात म्हणून काही 
पक्षी, प्राणी, र्वनस्पती याांची माहीती देत आहोत.  
ननसगव मागवदशवक बनताना पहीली पायरी म्हणून नक्की उपयोग होइल. पूढे वर्ववर्वध पुस्तके आहेतच. 
 
  
   ठेर्व ूदरू दृष्टी रक्षू ननसगव सषृ्टी 
 
 
  
 

 



 

Jungle Crow- (जंगल कावळा) 
आकार : 
शहरे आणण खेडयाांमध्ये राहाणारा कार्वळा हा उत्तम सफ़ाई 
कामगार आहे. जांगलात र्व रस्तार्वर मेलेले प्राणी, मच्छी-मटणाचा 
कचरा, र्व जे भेटेल ते खाद्य खाण्यात हा तरबेज आहे.जांगली 
कार्वळा घरकार्वळ्य़ापेक्षा थोडा मोठा पूणव काळा चोच मोठी र्व 
मजबूत टोक बाकदार. नर मादी हदसायला सारखेच असतात.  
जांगल कार्वळ्याची र्वीण  डडसेंबर त ेएवप्रल या काळात होते. 

 

Woolly necked stork (पांढ-या मानेचा करकोचा) 
आकार : 
आकाराने मध्यम हांसाएर्वढा. तीन फ़ूटापयांत उांच, मान र्व शपेटी 
खालचा भाग पाांढरा, डोके, चोच र्व पाहठर्वरचा रांग काळा, लाांब 
ताांबड े पाय. नर र्व मादी हदसायला सारखेच. शतेे, भातशतेी, 
जांगलातील दलदली इ. हठकाणी आढळतात. नेपाळ भागात १२५० 
मी उांचीपयांत आढळतात.  
 

 

094 White-bellied Sea Eagle 
पांढऱ्या पोटाचा सागरी गरुड 
आकार : घार+ : ७१सें.मी. 
समुद्रफ़कनारा आणण पररसरात हदसतो. पाण्यात सुर मारता येत 
नसल्याने तो पाण्याच्या पषृ्ठभागार्वर येणारे मासे र्व सागरी साप 
आपल्या पायाांच्या नखयाांमध्ये पकडून मशकार करतो. ऑक्टोबर त े
जून असा याांचा वर्वणीचा हांगाम असतो. काटक्या आणण हहरव्या 
पाांनापासून मोठे घरटे बनवर्वतात. एकदा बनर्वले की  मग हे घरटे 
पुढे अनेक र्वर्व र्वापरले जाते. 

 

Common Myna सामान्य मैना 
आकार : 
हे पक्षी गार्व र्व शहराांमध्येही आढळून येतात. गाांडूळ, फ़कड ेतसेच 
र्वड, वपांपळ, उांबर या झाडाांची फळे हे त्याांचे अन्न. हे पक्षी 
मभांतीच्या, छ्पराांच्या अथर्वा झाडाांच्या भोकाांमधनू कागद, र्वाळलेले 
गर्वत र्व इतर र्वस्तू पसरर्वून घरटे बाांधतात. 

 



 

289 White Breasted Kingfisher 
पाांढऱ्या छातीचा खांडया 
आकार : मैना+ : २८सें.मी. 
सर्ववत्र आढळून येणार पक्षी. मासे, लहान बेडूक, सरड,े टोळ 
र्व इतर कीटक असे याच ेअन्न आहे. प्रामुखयाने माचव ते 
जुलै हायाांचा वर्वणीचा हांगाम असतो. पाांढऱ्या रांगाची ४ त े७ 
गोलाकार अांडी असतात. 

 

Little Cormorant (छोटा पाणकावळा) 
आकार : कार्वळा+ : ५१सें.मी. 
महाराष्रात तलार्व, डबकी र्व नद्याांजर्वळ आढळतो. उत्कृष्ट 
पाणबुडया पक्षी असून पाण्याखाली राहून माशयाांची मशकार 
करतो. पाण्याजर्वळ असलेल्या झाडाांर्वर छोट्याफाांद्याांची 
उथळ घरटी बाांधतो.. 

 

012 Grey Heron (राखी बगळा) 
आकार : लाांडोर+ : ९८सें.मी. 
पाणथळ जागेत आढळतो.  मास,े बेडूक, असेयाच े खाद्य. 
घरटे मचाणा सारखे असून काटक्याांच ेबनर्वले जाते. याच्या 
मध्यभागी गर्वताचा र्वापर करतात. घरटॆ पाण्यालगतच्या 
झाडार्वर बाांधले जाते. 

 

Lesser Whistling Duck (अडई) 
आकार : 
बदकापेक्षा लहान, लाल रांग, चचला र्व गाद या 
पाणर्वनस्पतीांनी भरलेल्या तळ्यात थव्याने रहातात. उडताना 
’मस मसक’ अशी सतत शीळ एकू येते. णझलाणी, सरोर्वरे, 
खाजणी, भातशतेीच्या प्रदेशात आढळतात. याांची र्वीण जुन 
ते ऑक्टोबर या काळात होते. 
 

 



 

bÉÉhÉåUÏ 

sÉWûÉlÉ pÉQûMü UÇaÉÉcÉÏ TÑüsÉå AxÉsÉåsÉÏ WûÏ ÌuÉSåzÉÏ uÉlÉxmÉiÉÏ 

pÉÉUiÉÏrÉ eÉÇaÉsÉÉqÉkrÉå mÉxÉUsÉÏ AÉWåû. uÉlÉxmÉiÉÏiÉÏsÉ AxÉhÉÉUÉ 

ÌuÉÍzÉ¹ SìèurÉÉqÉÑVåû aÉÑUå AÉÍhÉ CiÉU eÉlÉÉuÉUå WûÏ uÉlÉxmÉiÉÏ ZÉÉiÉ 

lÉÉWûÏ. TÑüsÉmÉÉZÉëUÉÇlÉÉ AÉMüÌwÉïiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xÉÑ®É rÉÉ 

fÉÉQûÉÇcÉå ESrÉÉlÉÉÇqÉkÉå UÉåmÉhÉ MüUhrÉÉiÉ rÉåiÉå. 

 

MüÉå¹ 

WûÏ LMü mÉÉuÉxÉÉVûÏ uÉlÉxmÉiÉÏ AÉWåû. qÉÑVåû WûÏ AÉæwÉkÉÏ AxÉiÉÉiÉ. 

BaÉxOû iÉå BYOûÉåoÉU qÉÌWûlrÉÉiÉ TÑüsÉå rÉåiÉÉiÉ. MüQÕû qÉÑVåû 

AÉæwÉkÉÏ AxÉiÉÉiÉ. irÉÉÇcÉÉ  mÉÉåOûÌuÉMüÉU, AxjqÉÉ, xÉÇÍkÉuÉÉiÉ 

rÉÉÇxÉÉUZrÉÉ AÉeÉÉUÉÇuÉUÏsÉ EmÉcÉÉUÉuÉU uÉÉmÉU WûÉåiÉÉå. 

 

भारांगी - (Clerodendrum serratum) 
ही र्वनस्पती कोकणात ओसाड जागेर्वर उगर्वते. 
याला सुरेख ननळी फ़ुले असणारे घोस येतात. याची 
पाने चाांगली मोठी असनू कोर्वळ्या पानाांची भाजी 
करतात. कफ़ ज्र्वरात भारांग मूळ दशमूल बरोबर 
देतात. 
.  
 

 

अांजनी - (Memecylon umbellatum) 
मध्यम उांचीचा दाट झुडुपासारखा र्वाढणारा डोंगर 
उतारार्वर आढळणारा र्वकृ्ष आहे. ननळसर जाांभळ्या 
लहान लहान फ़ुलाांच े दाट गुच्छ ही अांजनीची 
वर्वशरे्ता आहे. थांडीच्या हदर्वसात फ़ुलतात वपकलेली 
फ़ळे पक्षयाांच ेखाद्य आहे. 
 

 

 



 

 

बहार्वा - (Cassia fistula) 
बहाव्याचा मध्यम र्वकृ्ष होतो. पाने सांयुक्त अशी 
एका लाांब देठार्वर येतात. र्वसांत ऋतूत वपर्वळ्या 
रांगाची फ़ार सुरेख फ़ुलाांच े घोस येतात र्व नांतर 
शरे्वग्याच्या शेंगासारखया शेंगा लटकत असतात. 
बहाव्याची पाने, मुळे, फ़ळाांचा गर, बबया तसेच 
फ़ुले और्धात र्वापरतात. बहाव्याच्या फ़ुलाचा 
गुलकां द करुन शर्वासमागावतील कोरडपेणा कमी 
करण्यासाठी र्वापरतात. 

 

कळलार्वी - 
१ ते २ मी. लाांब, र्वन और्धीच्या जातीत मोडणारी 
ही र्वेल आहे. र्वीतभर लाांबीच्या माांसल कां दामधनू 
हा र्वेल बाहेर येत.े थोडया थॊडया अांतरार्वर 
समोरासमोर येणारी बबनदेठाची पाने असतात. 
ऑगस्टमध्ये फ़ां द्याची शरे्वटच्या टोकाला लाांब 
देठाच्या उलट्या लटकणाऱ् या कळ्या येतात. 
पाकळ्या सुटार्वल्या की र्वरच्या हदशलेा र्वळतात. 
आडर्वे चक्राकार पसकलेले ६ पुांकेसर असतात. 
पुांकेसराांच्या शरे्वटच े परागकोर् वपर्वळ्या रांगाच,े 
काटकोनात चचकटलेले असते. कोकणात डोंगराळ 
भागात, जांगलात, उतारार्वर उगर्वणारी ही र्वनस्पती 
आहे. 

 

ननरगुडी (Vitex Negundo) - 
ही कायमस्र्वरुपी र्वाढणारी र्वनस्पती असून 
नदीकाठ, रस्त्याच्या कडनेे, शतेाच्या बाांधार्वर तसचे 
ओसाड जागेत झुडूपासारखी र्वाढते. पाने बत्रदल 
असून त्याांना एक वर्वमशष्ट र्वास येतो. हहला 
ननळसर रांगाच े बारीक फुलाांच े तुरे येतात. 
ननगुवडीच्या पानाचा रस सांचधर्वात, सायहटका, केस 
पाांढरे होणे, स्मतृी र्वाढवर्वण्यासाठी ताज्या पानाांचा 
रस मधात ममसळून घ्यार्वा. 



 

 

बबबट्या- Leopard- बबबट्या हा सस्तन प्रण्याांतील एक 
सर्वावचधक चपळ, सार्वध र्व ननभवय असा प्राणी. आकाराने 
र्वाघापेक्षा लहान. र्वजन ९०kg पयांत र्व लाांबी १०० त े१०५ मी. 
पयांत असत.े बबबट्याच्या शररराचा रांग वपर्वळसर असनू 
त्यार्वर गलुाबाच्या फ़ुलासारखी काळ्या रांगाची नक्षी असत.े 
बबबट्या एकाकी प्राणी आहे. तो रात्री मशकारीला बाहेर पडतो. 
कधीकधी हदर्वसाही मशकार केल्याची उदाहरणे आहेत. हरणे, 
गरेु, माकड,े घशुी, कुत्र े इ. त्याचे खाद्य आहे. तो जांगले, 
पठारी प्रदेश, आडोसा, झुडपे, गहुा इ हठकाणी राहतो. 

 

तरस- striped hyena 
तरस हा कुत्र्या सारखा हदसणारा प्राणी तीन फ़ुट उांच र्व तीन 
फ़ुट लाांब असतो. गर्वताळ माळरान, उांच गर्वत, नदी नाल्याांच े
खोरे, गहुा, णखांडी फ़कां र्वा खडकाांच्या घळीमध्ये तरस आढळतो. 
शरीराचा रांग वपर्वळसर राखाडी त्यार्वर काळे उभे पटे्ट असतात. 
र्वजन तीस फ़कलोपयांत र्व आर्वाज हसल्यासारखा असतो. मतृ 
जनार्वरे र्व प्राण्याांची हाड ेत ेखात असल्याने त्याला ननसगावच े
सफ़ाई कामगार असेही म्हांटले जात.े 

 

कोल्हा- Jackal - खॆडयापाडयातील रानात कोल्हा र्वार्वरताना 
आपल्या नजरेस पडतो. लाांडग्यापेक्षा छोटा कोल्हा सव्र्वा 
फ़ूटपयांत उांच र्व दोन त ेअडीच फ़ूट लाांब असतो. त्याचे शपेटू 
झुबकेदार र्व केसाळ असत.े कोल्हाचे र्वजन ८ त े१० फ़कलो र्व 
रांग फ़फ़कट वपर्वळा असतो. काही कोल्हे लालसर तपफ़करी 
असतात. गार्वातनू कोंबडया पळर्वत असल्याने र्व कोल्हेकुई 
मळेु त ेबदनाम झाले आहेत. लोकाांना कोल्हे आर्वडत नाहीत. 
कोल्हाचे मखुय खाद्य उां दीर, घशुी, बक-या, मासे, खेकड ेआहे.  

 

भेकर- Barking Deer - भेकर हरीणाांच्या सारांग कुळातील 
हरीण आहे याचे र्वमैशष्ट्य म्हणजे इतर सारांग कुळातील हरणाां 
सारखे याला मश ांगे नसतात याचे नार्व भेकर हे त्याच्या 
आर्वाजार्वरुन पडले आहे. याला भुांकणारे हररण असेही 
म्हणतात. भेकरची लाांबी १०० त े११० से.मी आसनू उांची ४०-
४५ से.मी पयांत भरत.े उष्ण कहटबांधातील पानगळीची जांगले, 
गर्वताळ प्रदेश र्व खुरट्या र्वनस्पती आढळत.े सहसा 
पाण्यापासनू दरू न जाणारे भेकर खुप सतकव  असत.े 



 

र्वानर- (Hanuman Langur)- हनमुान र्वानर फ़कां र्वा काळ्या 
तोंडाचे र्वानराच्य शरीराचा रांग काळसर राखाडी असतो. 
भारतातील सर्वव जांगलात ही र्वानरे आढळतात. र्वानराला 
हनमुानाचे र्वांशज समजले जात.े त्यामळेु भारतीय माणूस त्याला 
मारत नाही. एका टोळीत २०-२५ र्वानरे असतात. मोठा बलर्वांत 
र्वानर (हुप्या) टोळीचा नायक असतो. धोका जाणर्वल्यास खकॅ-
खकॅ-खकॅ असा आर्वाज काढतात र्व सांपणुव जांगलाला सार्वध 
करतात. 

 

उद माांजर/पाण माांजर- Common Ofter/Lutra/Lutra- हा प्राणी 
पाण्यातील माशाांची मशकार करतो. हदसायला हा कुत्रा 
माांजरासारखा असल्याने याला पाणमाांजर/पाणकुत्रा असेही 
म्हणतात. याच्या शरीरार्वर राठ तपफ़करी केस असतात. पोटाचा 
भाग फ़फ़कट तपफ़करी तोंड, गळा, छातीर्वर पाांढरी केस असतात. 
कान छोटे असतात. डोक्यापासनू शपेटीपयांत लाांबी चार फ़ुटापयांत 
र्व र्वजन ९ त े ११ फ़कलो पयांत असत.े मासे हे त्याांचे मखुय 
खाद्य आहे. अनेक यकु्त्या करुन त ेमासेमारी करतात.  

 

रानडुक्कर - Indian wild Boar- खेडयापाडयात आपण पाळीर्व 
डुकरे पाहातो त े खेडयातील सफ़ाई कामगार आहेत. त्याांचेच 
भाऊबांद जांगलात राहतात. त्याांना आपण रानडुक्कर म्हणतो. 
रानडुकरे फ़ार ताकदर्वान, सार्वध असतात. नर डुक्कर तीन फ़ुट 
लाांब र्व तरे्वढाच उांच असतो. नव्र्वद फ़कलो र्वजनाच े रानडुक्कर 
कळपात राहतात. रानडुकराचा रांग काळा, राखट-तपफ़करी असतो. 
रानडुकरे कां दमळेु, पडलेली फ़ळे, मेलेले जनार्वराचे माांस खातात. 
त्यामळेु ननसगव स्र्वच्छ राहण्यास मदत होत.े रानडुक्कर हा 
जांगलतील मस्तमौला प्राणी आहे. र्वाघही त्याांना घाबरतात. 

 

उदमाांजर/ काळमाांजर- Small Indian Civet/Indian palm 
civet- उदमाांजराच्या सर्वावत जर्वळचे आप्त  म्हणजे घरगतुी 
माांजरे. उदमाांजर/काळमाांजराचे शरीर लाांब,डोळे लांबर्वतुवळाकार, तोंड 
टोकदार र्व पांजे छोटे असतात. त्याांचे डोळे भेदक असनू घ्राणेंहद्रये 
र्व श्रर्वणेंहद्रये तीक्षण असतात. हह माांजरे माांसभक्षक र्व शाकाहारीही 
असतात. उदमाांजराच्या (Small Indian Civet) लालसत पाांढ-या 
रांगार्वर काळे हठपके असतात. तर काळमाांजर (Indian Palm 
Civet) पणूव काळे असत ेर्व हे ननशाचर असतात. 



 

वड (अर्टिकांसी/मोरेसी) फ़ायकस बेंगलंेन्ससस 

मराहठत याला र्वड, बर फ़कां र्वा र्वट म्हणतात, तर तममळ 
भार्ते अला आणण हहांदीत बोर फ़कां र्वा बरगद. 

कुठं आढळत ं : हे मळूचां भारतातलांच झाड. भारतात त े
सगळीकडां आढळतां. 

सविसाधारण वणिन : या झाडाचा वर्वस्तार प्रचांड असतो. हे 
झाड खूप उांच र्वाढत. त्याच्या फ़ाांद्याांना लोंबती मळुां फ़ुटतात. 
ती जममनीत जाऊन रुजतात आणण मळू झाडाला आणखी 
आधार देतात म्हणुन हे झाड शकेडो र्वर्व जग ू शकत. या 
लोंबत्या मळुाांनाच पारांब्या म्ह्णतात. त्याची साल गडद 
करडया रांगाची असनू नतचे पापदेु्र ननघतात. 

 

नारळ (पामसासी)  कोकोस सयसुसफेरा 

या झाडाला हहांदीत नाररयल आणण तममळ भार्ते तेंकार 
म्हणतात. 

कुठं आढळत ं : हे झाड मळूचां कुठलां, त ेगढूच आहे. दक्षक्षण 
अमेररका आणण भारतात नारळाची झाडां गेल्या फ़कत्येक 
शतकाांपासनू आहेत. 

साविसाधारण वणिन : झाडाची पणूव र्वाढ होऊन त्याला फळ 
यायला साधारपणे दहा र्वर्व लागतात. त्याला पषु्कळ झार्वळ्या 
येतात. हे झाड उांच असतां. त्याची र्वाढ मध्यम-त-ेजलद 
असत.े त्याचां खोड बारीक आणण बहुधा सरळसोट असतां. 
त्यार्वर मधूनमधून खाचा असतात. जममनीजर्वळ खोड फुगीर 
असतां आणण त्याच्या भोर्वताली मळुां पसरलेली असतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

भेंडी (माल्वेसी)   थेस्पेससया पॉपनु्ल्नया 

या झाडाला ’अांब्रेला’ आणण ’पोमशवया’ अशीही नार्वां आहेत. याला 
हहांदीत ’परमसप’ू, बांगालीत ’डांबला’, मराठीत ’भेंडी’ आणण 
गजुरातीत ’पारस पीपल’ म्हणतात. 

कुठं आढळत ं: भारत, ब्रह्मदेश, आफ़िकेचा काही भाग, तसेच 
आमशया खांड आणण पॅमसफ़फक वर्वभाग याांच्याांतील उष्ण प्रदेश 
या भागात हे झाड आढळतां. समदु्रापासनु फार दरू, तसांच अनत 
थांड भागात त े जग ू शकत नाही. उष्ण कहटबांधातील सागर 
फ़कनाऱ् याच्या प्रदेशात त ेजोमानां र्वाढतां. 

साविसाधारण वणिन : लहान-त-ेमध्यम आकाराचां हे झाड 
जर्वळजर्वळ सदाहररत असतां. त ेभरभर र्वाढतां, पण अल्पायरु्ी 
आहे. त्याची साल मऊ, करडया रांगाची असत.े त्याच्या 
पानाांचा वर्वस्तार घमुटाकार पसरतो. त्यामळुां हे झाड 
छत्रीसारखां हदसत. 

 

कैलासपती (माटेसी)  गगयानेन्ससस 

या झाडाला हहांदीत मशर्वमलांगम, बाांगला आणण तममळ 
भार्ाांमध्ये नागमलांगम   आणण इांग्रजीत कॅननबॉल फ़कां र्वा 
मांकीपॉट्स अशी नार्वां आहेत. 

कुठं आढळत ं: हे झाड मळूचां दक्षक्षण अमेररकेतलां, पण उष्ण 
कहटबांधातल्या सर्वव प्रदेशाांत त े चाांगलां र्वाढतां. त्याला दमट 
हर्वामान आणण सखल जमीन जास्त मानर्वत.े 

साविसाधारण वणिन : हे झाड खूप मोठां , भरभर र्वाढणारां आणण 
सबाहररत असतां. त्याचां खोड खूप जाड आणण सरळ असतां. 
त्याची साल खरखरीत आणण करडया-तपफ़करी रांगाची असत.े 
जममनीपासनू बऱ् याच उांचीर्वर खोडाला फाांद्या फुटतात. फाांद्या 
र्वेडया र्वाकडया फुटतात, त्यामळुां झाड बेडौल हदसतां. 
 

 

 

 

 



 नाग -(Spectacled Cobra)-  

qÉWûÉUÉ¹íÉiÉ xÉuÉï§É AÉRûVûhÉÉîrÉÉ rÉÉ xÉÉmÉÉcÉÏ xÉUÉxÉUÏ sÉÉÇoÉÏ 5 TÑüOû 
iÉU AÍkÉMüiÉqÉ sÉÉÇoÉÏ 7 TÑüOûÉÇmÉrÉïÇiÉ AxÉÔ zÉMüiÉå. WûÉ qÉÑZrÉiuÉå 

eÉÇaÉsÉ, ZÉQûMüÉVû pÉÉaÉ, pÉÉiÉzÉåiÉÏ uÉ qÉlÉÑwrÉuÉxiÉÏiÉWûÏ AÉRûVÕûlÉ 

rÉåiÉÉå. oÉåQÕûMü, EÇSÏU uÉ YuÉÍcÉiÉ mÉëxÉÇaÉÏ NûÉåOåû xÉÉmÉ AxÉå rÉÉcÉå ZÉÉ± 

AÉWåû. rÉÉÇcÉÉ mÉëeÉlÉlÉ MüÉVû LÌmÉësÉ-qÉå SUqrÉÉlÉ AxÉiÉÉå. rÉÉxÉ 

ÌlÉqÉÑVûirÉÉ iÉÉåÇQûÉqÉÑVåû ÎuSlÉå§ÉÏ SØ¹Ï AxÉiÉå. WûÉ ÌSlÉcÉU uÉ ÌlÉzÉÉcÉU 

AÉWåû. 

 मण्यार (Common krait)- हा वर्वर्ारी साप आहे. ननळसर 
काळ्या रांगार्वर, शपेटीकडे ठळक होत जाणारी पाांढरी कडी 
असतात. लाांबी चार त ेपाच फ़ुट असते. हा साप ननशाचर 
आहे. 

 

घोणस-(Russells Viper) रांग- तपफ़करी रांगार्वर फ़ुलाांच्या 
पाकळ्य़ा फ़कां र्वा रुद्राक्षाच्या माळाांप्रमाणे नक्षी-डोक्यापासून 
शपेटीपयांत असते. हा वर्वर्ारी साप आहे. याचा रांग 
तपकीरी असुन त्यार्वर साखळीप्रमाणे/ फ़ुलाांच्या 
पाकळ्याप्रमाणे वपर्वळसर नक्षी असते. याच ेडोके बत्रकोणी 
आकारच ेर्व शपेटी आखडू असते. लाांबी पाच त ेसात फ़ुटा 
पयांत असते. शक्यतो रात्रीच फ़फ़रतो. 

 
 

फ़ुरस े- (Saw-Scaled Viper)-  हा वर्वर्ारी साप आहे. याचा 
रांग मातकट तपकीरी असुन पाठीर्वर शांकर पाळ्य़ाांप्रमाणे 
नागमोडी नक्षी असते. डोके बत्रकोणी र्व चपटे असते. हा 
साप हदनचर आहे. याची लाांबी पाऊण फ़ुटापयांत असते. 
याच ेमुखय खाद्य वर्वांच ूआहे. 

 

 

 



 

वर्वर्ारी समुद्र साप- खजुा समुद्र साप र्व अनेक 
दातेरी साप- 

वपर्वळ्या, तपफ़करी, काळपट रांगार्वर काळे आडर्वे पटे्ट 
अशा रांगाांमध्ये हा साप आढळतो. सात फ़ुटापयांत 
र्वाढणारा हा साप मासे र्व इतर जलचर खातो. 
समुद्रातील सर्वव साप समुद्र फ़कनारी ननपचचत पडून 
असल्याने ते मेलेले असार्वेत असा भास होतो. 
त्यामुळे त्याांना उचलण्याचा अथर्वा हाताळण्याचा 
मोह आर्वरार्वा. 

 धामण:- (Rat Snake) 

हा बबनवर्वर्ारी साप आहे. याचा रांग हहरर्वट वपर्वळा 
असुन बारा फ़ुट लाांब असतो.  उांदीर याचे वप्रय 
खाद्य आहे. र्वर्वभरात तो तीन लाख उांदीराांचा 
फ़डाशा पाडतो म्हणून याला शतेक-याांचा ममत्र अस े
म्हणतात. 

 

कर्वडया:- Common Wolf Snake - दोन ते अडीच 
फ़ुटापयांत र्वाढणा-या कर्वडया सापाचा रांग काळा 
फ़कां र्वा तपफ़करी असून त्यार्वर पाांढरे फ़कां र्वा वपर्वळसर 
आडर्वे पटे्ट डोक्याकडून सरुु होऊन शपेटीकड ेयेताना 
सांपतात. याच े मुखय खाद्य पाली र्व सरड े
असल्याने हा ब-याचदा टॉयलेट, बाथरुम र्व घराच्या 
माळ्यार्वर आढळतो. हा हदनचर र्व ननशाचर साप 
वर्वर्ारी मण्यार (काांडर) सारखा हदसतो. म्हणून 
लोक याला वर्वर्ारी मण्यार (काांडर) समजून मारुन 
टाकतात. 

 हरणटोळ-(Vine Snake)- हा सौम्य वर्वर्ारी साप 
आहे. हहरव्या रांगाचा हा साप शक्यतो झाडाांर्वर 
आढळतो. याची लाांबी चार ते पाच फ़ुटा पयांत 
असते. याची शपेटी लाांब र्व टोकदार असते. याांच े
डोळे बटबटीत र्व मोठे असतात. 
 

 



 ब्राऊन ऑल 
Brown Awl (50 to 55 mm) तपफ़करी रांगाच े हे फ़ुलपाखरू 
अनतशय जलद गतीने उडते. फ़ुले, पक्षीवर्वष्ठा आणण ओलसर जागा 
ह्या फ़ुलपाखराला वर्वशरे् वप्रय असतात. पार्वसाळ्याच्या हदर्वसात हे 
फ़ुलपाखरू बरेचदा दषॄ्टीस पडते. बेहडयाच्या झाडार्वर ह्या 
फ़ुलपाखराच ेसुरर्वांट ढ्तात. 
 

 रायकलडव पाइड फ़्लॅट 
Tricolored Pied Flat (40 to 46 mm) नार्वाप्रमाणेच ह्या 
फ़ुलपाखराांच्या पांखार्वर तीन रांगाच ेहठपके असतात. पार्वसाळ्याच्या 
हदर्वसात हदांडयाच्या फ़ुलाांर्वर हे फ़ुलपाखरू इतर फ़ुलपाखराांसोबत 
हदसते. ह्याची र्वैमशष्ट्यपूणव सर्वय म्हणजे पानाखाली जाऊन बसणे 
र्वेगात उडणारे हे फ़ुलपाखरू सार्वलीत रहाणे पसांत करते 

 र्वॉटर स्नो फ़्लॅट 
Water Snow Flat (37 to 44 mm) अनतशय र्वेगात उडणारे हे 
फ़ुलपाखरू जांगलातल्या नाल्याांजर्वळ जास्त आढळते. कोकणातल्या 
सुपारीच्या फ़कां र्वा आांब्याांच्या बागाांमध्ये सुदधा हे फ़ुलपाखरू हदसते. 
ह्याच्या पांखाांर्वरील पाांढऱ् याशुर भ भागामुळे ह्या फ़ुलपाखराला र्वॉटर 
स्नो फ़्लॅटअसे म्ह्णतात पार्वसाळ्याच्या शरे्वटी हे फ़ुलपाखरू 
कॊकणात मोठ्या सांखेने हदसते. 

 कॉमन ब्लु बोटल 
Common Blue bottle (70 to 80mm) र्वेगात उडणाऱ् या या 
सुांदर फुलपाखराच े र्वैमशष्ट्य म्हणजे पांखाच्या मध्ये असणारा 
ननळसर हहरर्वट पट्टा सदाहररत जांगले हया फुलपाखराला वर्वशरे् 
वप्रय असतात. दालचचनी, अशोकर्वगीय झाडाांर्वर याच े सुरर्वांट 
र्वाढतात. उन्हाळ्याच्या हदर्वसात बरेचदा इतर फुलपाखराांसोबत 
चचखलपान करताना हदसतात. 

 



 कॉमन रेड आय 
Common Red eye (40 to 55mm) तपफ़करी रांगाच्या ह्या 
फ़ुलपाखराच े र्वैमशष्ट्य म्ह्णजे गुांजेसारखे रक्तर्वणीळे. बाांबूच्या 
जांगलात हे फ़ुलपाखरू र्वास्तव्य करत.े हयाच े सुरर्वांट बाांबूर्वरच 
जगतात. 
 

 ग्रास डमेॉन 
Grass Demon (40 to 48mm) काळ्या पाांढऱ् या रांगाचे हे 
फ़ुलपाखरू र्वेगात उडते. पानगळीच े तसेच अधवसदाहररत जांगलात 
रहाणारे हे फ़ुलपाखरू कोकणात सर्ववत्र हदसते. रान आले, रान 
हळद, सोनटक्क्याच्या झाडार्वर याच ेसुरर्वांट हदसतात. 
 

 इांडडयन स्कीपर 
Indian Skipper (24 to 27mm) सांपूणव भारतभरात हे 
फुलपाखरू गर्वताळ भागात जास्त प्रमाणात हदसते. छोट्या 
र्वनस्पतीांची फ़ुले याना जास्त वप्रय असतात. 
 

 चसे्टनट बॉब 
Chestnut Bob (26 to 30mm) अनतशय छोटे पण आकर्वक 
असे हे फुलपाखरू जांगलामध्ये जास्त आढळते. तपफ़करी रांगाच्या 
पांखाांर्वर असणारऱ् या चांदेरी हठपक्याांमुळे हे वर्वशरे् आकर्वक हदसते. 
छोट्या फुलाांर्वर हमखास हदसणारे हे फुलपाखर पार्वसाळ्यात जास्त 
सांखयेने हदसते. 
 

 



 कॉमन जे 
Common Jay (70 to 80mm) कॉमन ब्लुबोटलचा भाइबांद असे 
ह्या फुलपाखराला म्हणता येइल. फ़क्त ह्याच्या पांखार्वर ननळसर 
हहरर्वट पट्टा नसतो. अनतशय र्वेगात उडणारे हे फुलपाखरू फुलार्वर 
बसताना सुदधा पांख फ़डफ़डत ठेर्वत.े खपू मोठ्या सांखयेने एकत्र 
जमून चचखलपान करण्यासाठी हे फ़ुलपाखरू प्रमसदध आहे. 
 

 कॉमन माइम 
Common Mime (90 to 120mm) कॉमन माइन या 
फ़ुलपाखराच ेर्वैमशष्ट्य म्हणजे ह्याची दोन र्वेगर्वेगळी रूपे. Clytia 
रूप कॉमन क्रोची नक्क्ल करते तर Dissimilis रूप ब्लू टायगरची 
नक्कल करत.े ह्या फ़ुलपाखराच े अजून एक र्वैमशष्ट्य म्हणजे 
र्वाळल्या काठीसारखा असणारा कोश ह्या फ़ुलपाखराच े सुरर्वांट 
दालचचनीच्या झाडार्वर आढळतात. 
 

 कॉमन मोरमॉन 
Common Mormon (90 to 100mm) कोकणात सगळ्यात 
जास्त हदसणाऱ् या फ़ुलपाखराांपैकी एक म्ह्णजे कॉमन मोरमॉन. 
ह्या फ़ुलपाखराची मादी कॉमन रोझ र्व फ़क्रम्सन रोझ ह्या वर्वर्ारी 
फ़ुलपाखराांची नक्कल करत.े मलांबू आणण कढीपत्त्याच्या झाडार्वर 
ह्या फ़ुलपाखराचे सुरर्वांट आढळतात. पार्वसाळ्याच्या हदर्वसात 
बागेतल्या कलेरोडेंड्रोनच्या लाल फ़ुलाांर्वर ही फ़ुलपाखरे हमखास 
हदसतात. 
 

 

ब्लू मोरमॉन 
Blue Mormon (120 to 150mm) कोकणात हदसणाऱ् या 
आकाराने सर्वावत मोठ्या फ़ुलपाखराांपैकी दसुऱ् या क्रमाांकार्वर असणारे 
हे फ़ुलपाखरू पार्वसाळ्याच्या शरे्वटी मोठ्या प्रमाणात हदसते. 
सदाहररत जांगले ह्या फ़ुलपाखराला जास्त आर्वडतात. 
 

 


