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प्रास्तावलक 

ऩषी शे कुठल्माशी ऩयीवॊस्थेच्मा (ecosystem) ऩरयस्स्थतीचे भाऩक भानरे जाते. जेलढी 
ऩक्षमाॊची वलवलधता जास्त तेलढाच तो अधधलाव चाॊगरा वभजरा जातो. एखाद्मा 
ठठकाणचे ऩषीलैवलध्म घटामरा रागरे की त्माठठकाणी काशीतयी वलवॊगत घडते आशे 
अवे बफनधोकऩणे भानामरा शयकत नाशी. 

ऩषी ननयीषणाचा छॊद जनभानवात ठदलवेंठदलव अधधकाधधक विम शोत चाररा आशे. 
त्मािभाणे ऩक्षमाॊची अनेक ऩुस्तकेवुध्दा ननघत आशेत. भयाठीत वुध्दा फयीच ऩुस्तके 
आरी आशेत. िस्तुत “भशायाष्ट्रातीर १०० वाभान्म ऩषी” ह्मा ई-ऩुस्तकाचा (e-book) 
उद्देळ ऩषाॊची भाठशती अगदी तऱागाऱातल्मा व्मक्तीऩमतं ऩोशचलणे शा आशे. जमाॊना 
इॊटयनेट उऩरब्ध आशे अळी कुणीशी व्मक्ती शे ऩुस्तक भोपत डाऊनरोड करून 
बफनधास्तऩणे लाऩरू ळकते. 

िस्तुत ऩुस्तकात ित्मेक ऩक्षमाचे भयाठी नाल, इॊग्रजी नाल, ळास्त्रीम नाल, राॊफी, 
आकाय (म्शणजे ओऱखीच्मा ऩक्षमाच्मा तुरनेत), ओऱख, आलाज, व्माप्ती (म्शणजे 
यठशलावी की स्थराॊतरयत ल भशायाष्ट्रात नेभका कुठे आढऱतो), अधधलाव ल खाद्म 
एलढी भाठशती ठदरेरी आशे.  

ऩुस्तकाचे नाल जयी “भशायाष्ट्रातीर १०० वाभान्म ऩषी” अवे अवरे तयी काशी दरु्भगऱ 
(खये तय वॊकटग्रस्त) ऩषी, जवे, भाऱढोक, यानवऩॊगऱा इ. भुद्दाभशून ऩुस्तकात घेतरे 
आशेत. वाभान्म ऩषी फघता-फघता वॊकटग्रस्त ऩक्षमाॊफद्दर कुतूशर जागतृ व्शाले शा 
त्माभागचा शेतू. 

शे ऩुस्तक लाचून रशान भुराॊभध्मे ऩक्षमाॊची आलड ननभागण व्शाली ल त्मातूनच 
ननवगागलय भनाऩावून िेभ कयणाये नागरयक घडालेत अळी भाझी ईश्लयचयणी िाथगना. 
डॉ. याजू कसंफे  
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ऋणननदेळ 

िस्तुत ई-ऩसु्तक काढण्माभागे भाझी वलककऩीडडमा आणण वलकीभेडडमा कॉभन्व 
भध्मे भी काढरेरी छामाधचत्र ेअऩरोड कयण्माची वलम कायणीबतू आशे. अनेक 
नाभलॊत ननवगग अभ्मावक ल छामाधचत्रकाय स्लत्ची उत्तभोत्तभ छामाधचत्र ेह्मा 
वॊकेतस्थऱालय उऩरोड कयीत अवतात. कुठल्माशी आधथगक भोफदल्माची अऩेषा 
न कयता ! 

इॊटयनेटलय आज रषालधी ऩसु्तके तमाय शोतीर एलढी भाठशती भोपत उऩरब्ध 
आशे. ऩण त्मातून नेभकेऩणाने आऩल्मा उऩमोगाच ेतेलढे लेचता मेणे पाय 
भशत्त्लाच ेअवत.े 

भयाठी बावऴक ऩक्षषर्भत्र तवेच ननवगगिेभीॊवाठी अळीच ऩक्षमाॊवफॊधीची भाठशती 
ऩसु्तकरूऩाने उऩरब्ध कयाली अळी िेयणा र्भऱारी.  
खारीर ऩषीर्भत्राॊनी त्माॊनी काढरेरी ऩक्षमाॊची उत्तभ छामाधचत्र ेउऩरब्ध करून 
ठदरी.  
डॉ. तारयक़ सानी, लेदातं कसंफे, हरयश्िंद्र म्हात्र,े नंदककळोय दधेु, गोऩाऱयाल ठोसय, 
डॉ. गजानन लाघ, रतीळ डकेाटे, अननर भहाजन (जऱगाल), अल्केळ ठाकये, जे. 
एभ. गगग, अऺम िायेगालकय त्माॊच्मा भदतीभऱेु आणण ननस्लाथॉ िेभाभऱेुच शे 
छोटेवे ऩसु्तक ऩणूगत्लाव जाऊ ळकरे. त्मा वलांच ेभन्ऩलूगक आबाय ! 

भाझ ेऩषीलेड जोऩावण्मात भाझी ऩत्नी वौ. उजजलरा ल अऩत्मे कु. िाॊजरी ल 
धच. लेदाॊत ह्माॊचा पाय भोठा लाटा आशे. 
डॉ. याज ूकसंफे  
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ऩऺीननयीऺणािी सुरुलात 

ऩषीननयीषण शा अनतळम आनॊददामक छॊद आशे. त्माची वुरुलात कयतानाच्मा काशी भुरबूत 
गोष्ट्टीॊचा मेथे उशाऩोश केरेरा आशे. 

ऩऺी ननयीऺण कोठे कयाले? 
ऩषीननयीषणावाठी जॊगरात जाले रागते अवे नाशी. आऩल्मा घयाजलऱ, ळशयी फधगच्मात, 
यशदायीच्मा यस्त्मालय वुद्धा ऩषी अवतात. अथागत ित्मेक ठठकाणी त्माॊची वलवलधता कभी 
अधधक िभाणात अवते. त्माभुऱे आऩणाव जभेर तवे ऩषीननयीषणाव वुरुलात कयता मेत.े 
खऩू दयूच्मा ठठकाणी जाणे ळक्म नवल्माव आऩल्मा ऩरयवयातीर भोजक्मा ऩक्षमाॊची लतगणूक 
अधधक वखोर ननयीषणे नोंदलून ठेलालीत. त्माभुऱे आऩल्मारा ऩक्षमाॊच्मा जीलनात डोकालून 
फघता मेईर. कुठल्माशी गालाच्मा, खेड्माच्मा फाशेय अवरेरे भाऱयान, झुडूऩी जॊगर, नदी-
नारे, खाड्मा ककतीतयी िजातीच्मा ऩक्षमाॊचा अधधलाव अवते. अळा ठठकाणी ऩषीननयीषणारा 
गेल्माव लेऱ वत्कायणी रागतो. 

ऩऺी ननयीऺणारा कधी जाले? 
फशुतेक िजातीच ेऩषी (ठदलाचाय) वकाऱी ल वामॊकाऱी जास्त किमाळीर अवतात. त्माभुऱे 
वकाऱी ल वामॊकाऱी ऩषी ननयीषणारा गेल्माव जास्त गनतवलधध फघमरा र्भऱते. ऩक्षमाॊच े
गामन, उदा. दमाऱ (Oriental Magpie Robin), नाचण (Fantail), बूकस्तूय (Grounthrush), 
ळाभा (Shama), कोकीऱ ऐकामच ेअवतीर तय भात्र वूमोदमाऩूलॉ इस्च्छत स्थऱी ऩोचरे 
ऩाठशजे. काशी ऩषी भात्र वामॊकाऱी ल यात्री कामगळीर (ननळाचय) अवतात, उदा. घुफड, 
वऩॊगऱा, यातला, कयलानक (Stone-Curlew or Thick-knee). शे ऩषी फघामच ेअवतीर, त्माॊच े
आलाज ऐकामच ेअवतीर भात्र वामॊकाऱी अथला यात्री फाशेय ऩडामरा शले. ठशलाळ्मात आऩल्मा 
देळात अनेक िजातीच ेऩषी स्थराॊतय करून मेतात. ऩालवाळ्मात ल उन्शाळ्मात अनेक 
स्थाननक ऩषी लीण कयतात. त्माभुऱे नतन्शी ऋतू ऩषी ननयीषण कयामरा चाॊगरे अवतात.       

नोंदी कळा ठेलाव्मात: 
ऩषी ननयीषण कव कयामचॊ ह्मावाठी श्री भारुती धचतभऩल्री ह्माॊनी ऩषीकोळात वाॊधगतरेरे 
WHICH IS IT शे वूत्र भी थोडापाय फदर करून मेथे देतो आशे. 
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W- Whereand When: स्थऱ आणण तायीख. 
H- Habitat: ननलावस्थान, म्शणजे नेभका कुठे ठदवरा ते स्थऱ. उदा. जॊगर, कुयण, 
खायपुटी इ.    

I- Impression: वलश्राॊती घेतोम की शारचार कयतोम. ऩषी फघताच तुम्शारा काम लाटरे. 
C- Comparison and Count: धचभणी, भैना, कालऱा, घाय, कोंफडी ह्मा वाभान्म ऩक्षमाॊळी 
तुरना कया (आकाय). तवेच एकूण ककती ऩषी ठदवरे ते नोंदला. 
H-Habit: वलमी (उदा. ळेऩटी शरवलतो, जर्भनीलय धालतो इ.). 
I- Identification: वलळऴे धचन्शे – अॊगालयीर ऩटे्ट, येघा, ठठऩके नोंदला. 
S- Sound: ऩक्षमाॊचा आलाज ऐका. ळक्मतो ळब्दाॊककत कया (उदा. शुदशुद ऩक्षमाचा आलाज ‘शु-
ऩो शु-ऩो-ऩो’ अवा र्रठशता मेतो).  

I- Important Details: ऩाम, फोटे, चोचीचा आकाय, यॊगाचा तऩळीर लगैये. 
T- Tail and wings: आकाय, राॊफी आणण यचनेची लैर्ळष्ट्टे द्मा (उदा. ळऩेटी खऩू राॊफ, ळऩेटी 
अगदीच आखडू, ऩॊख ळऩेटीऩेषा राॊफ, इ.). 
 
ऩऺी ननयीऺणाि ेसाहहत्म 
ऩषी ननयीषणारा जाताना स्थाननक ऩक्षमाॊवॊफॊधीच ेऩुस्तक, ऩेन ल नोंदलशी वोफत अवणे 
आलश्मक आशे. त्माभुऱे आऩण नेभके काम फनघतरे त्माची ओऱख ऩटलून त्माची ठटऩणॊ 
ठेलणे वोऩे जाते. स्थाननक ऩक्षमाॊवॊफॊधीच ेकुठरे ऩुस्तक घ्मालमाच ेह्माकरयता एखाद्मा 
जाणकाय र्भत्राचा वल्रा घ्माला.  
दफुीण 
वाध्मा डोळ्माॊनी जयी ऩषी ननयीषण कयता मेत अवरे तयी एक द्वलनेत्री अथला दफुॉण 
वोफत अवल्माव आऩरी ननयीषणे आणखी चाॊगरी शोतात. आऩल्मारा वाधायणत् ८x४० 
अथला १०x५० लधगनषभतेची (Magnification Power) दफुॉण ऩषी ननयीषणारा मोग्म अवते. 
८x४० ह्माभधीर ऩठशरा अॊक लस्तू आऩल्मारा आठऩट जलऱ ठदवते शे वाॊगतो तय ४० शा 
अॊक दबुफगणीच्मा वभोयीर र्बॊगाचा व्माव दळगवलतो.     
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कॅभेया 
ऩषी ननयीषणारा जाताना कॎ भेया अवामराच शला अवे अस्जफात नाशी. अवल्माव उत्तभच. 
वलकत घेताना आऩरे आधथगक फजेट फघून कॎ भेया घ्माला. कॎ भेऱ्माभध्मे आजकार खऩूच  

ऩऺीननयीऺणासाठी रागणाये साहहत्म:  
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वलवलधता उऩरब्ध अवून एखाद्मा जाणकाय र्भत्राच्मा वल्ल्मानेच कॎ भेऱ्माची ननलड ल खयेदी 
कयाली. छामाधचत्र ेकाढताना आऩण जमा ठठकाणी ऩषी ननयीषण केरे त्मा ठठकाणच्मा 
अधधलावाची छामाधचत्र ेजरूय काढालीत.  

ऩऺी ननयीऺणारा जाताना कयालमािा ऩोळाख 
ऩषी ननयीषणारा जाताना आऩण कुठे जातोम ह्माचा वलचाय करून तमायी कयाली. घनदाट, 
वदाशरयत जॊगरात, खायपुटीच्मा लनात तवेच झुडूऩी जॊगरात जामच ेअवेर तय वाधायणत् 
ठशयले कऩड े(पुर ऩॉट ल राॊफ फाह्माच ेळटग) घारालेत. अळा ठठकाणी तवेच ऩाणथऱीच्मा 
ठठकाणी जाताना डाव ितीयोधक भरभ (Mosquito Repellent Cream) वोफत ठेलाला.  
लाऱलॊटात, भाऱयानालय तवेच ऩानगऱीच्मा जॊगरात (उन्शाळ्मात) जामच ेअवेर तय खाकी 
कऩड ेमोग्म ठयतात. अळा ठठकाणी त्लचा यषक भरभ (Sun-screen Lotion) वोफत ठेलाला, तो 
लाऩयल्माव त्लचा कयऩत नाशी.  
ठशयली अथला खाकी टोऩी (कॎ ऩ अथला शॎट) घातल्माव ऩषी फघताना आणखी पामदे अवे की 
डोळ्माॊना उन्शाचा त्राव शोत नाशी तवेच चशेेऱ्मालयची त्लचा कयऩत नाशी. 
ऩामात नेशभी ळूज घारालते. त्माभुऱे काट्मा-गोट्माऩावून तवेच कीटक ल वऩगदॊळाऩावून 
ऩामाॊच ेयषण शोते. घनदाट, वदाशरयत जॊगरात यक्तवऩऩावू जऱला (Leech) अवतात. अळा 
ठठकाणी जाताना वलर्ळष्ट्ट िकायच ेऩामभोजे (Leech-proof Socks) र्भऱतात. ते आलश्म 
घारालेत.  

हे वलसरू नका 
ऩषी ननयीषणारा जाताना आऩरे वलग वाभान ऩाठीलयच्मा फॎगेत (यकवॎक) ठेलाले. त्माभुऱे 
आऩरे दोन्शी शात दफुॉण, कॎ भेया इ. लस्तू वाॊबाऱण्मावाठी भोकऱे याशतात. जयी आऩल्मारा 
रलकय ऩयत मामच ेअवरे तयीशी, नेशभी यकवॎकभध्मे काशीतयी खामच ेस्जन्नव (धचलडा, 
बफस्स्कटाचा ऩुडा, चॉकरेट, केक इ.) तवेच ऩाण्माची बयरेरी फाटरी ठेलाली. 

भाझ्मा नोंदींि ेभी काम करू? 
ऩषीननयीषकाॊना अनेक लऴे ऩषी ननयीषण केल्मा नॊतय ‘भाझ्मा नोंदीॊच ेभी काम करू?’ शा 
िश्न ऩडतो. अनेक जण लतृ्तऩत्रात रेख र्रशून आऩरे ननवगग सान वभाजाऩमतं, नव्मा 
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वऩढीऩमतं ऩोचलतात. काशी जण वॊळोधन ऩबत्रकाॊभध्मे र्रखाण कयतात अथला अगदीच 
थोडके रोक ऩुस्तक र्रठशतात. आऩल्मा नोंदीॊचा वभाजारा, ऩुढीर वऩढीरा उऩमोग करू 
द्मालमाचा अवेर तय ह्मा वलग नोंदी इॊटयनेट लयीर ई-फडग वायख्मा लेफवाईटलय टाकाव्मात. 
ऩुढे चारून ह्मा नोंदीॊचा अभ्माव करून, ऩक्षमाॊच्मा वॊख्मेत शोत अवरेरे फदर तवेच 
ऩमागलयण फदराच ेऩक्षमाॊलय शोणाये ऩरयणाभ आऩल्मारा ला ऩुढीर वऩढीरा जाणून घेता 
मेतीर. अन्मथा आऩरी ननयीषणे वभाजाच्मा उऩमोगी ऩडणाय नाशीत.        

िांगरे ऩऺीननयीऺक होऊ मा 
आऩण ऩषीननयीषणारा जाताना एक चाॊगरे ऩषी ननयीषक व्शामचा िमत्न करु मा. याखील 
जॊगर अथला अबमायण्मात जात अवल्माव यीतवय ऩयलानगी घ्मा. िलेळ ळलु्क तवेच कॎ भेया 
ळुल्क बया. त्माभुऱे त्मा स्थऱाच्मा वॊलधगनात आऩरा शातबाय रागतो.  
ऩषी ननयीषण कयताना गोंगाट, आयडाओयडा करू नका. त्माभुऱे ऩषी घाफरून उडून जातात. 
एखादा ऩषी तुम्शारा ठदवल्माव इतयाॊना ओयडून वाॊगण्माऐलजी इळायाने अथला र्ळऱ घारून 
वाॊगा.  
ळक्मतो उऩरब्ध अवरेल्मा ऩामलाटेचा उऩमोग कया. लाशने ऩक्षमाॊच्मा अधधलावात घुवलून 
ऩक्षमाॊचा अधधलाव नष्ट्ट करू नका. अनेक ऩषी जर्भनीलय घयटी कयतात शे रषात अवू द्मा. 
तेथे प्रास्स्टकच्मा वऩळव्मा, फाटल्मा पेकू नका (ऩयत मेताना दवुऱ्माॊनी पेकरेल्मा अळा लस्तू 
आढऱल्माव उचरून आणल्माव अनत-उत्तभ).  
एखाद्मा ऩक्षमाच ेघयटे आढऱल्माव त्माची छामाधचत्र ेकाढण्माचा अट्टाशाव करू नका. घयटी, 
अॊडी तवेच अवशाम वऩल्राॊच्मा छामाधचत्राॊना आता कुठल्माशी स्ऩधेत, िदळगनात िलेळ ननवऴद्ध 
आशे. ऩक्षमाॊच्मा घयट्मारा, अॊडी अथला वऩल्राॊना शात राऊ नका. ऩक्षमाॊची घयटी काढून 
आणू नका. जमा ऩक्षमाॊलय आऩण िेभ कयतो त्माॊची लॊळलधृ्दी झारी तयच ते जगतीर. 
जॊगरात र्ळकाय अथला अलैध लषृतोड शोत अवल्माच ेतवेच लणला रागरेरा आढऱून 
आल्माव लन वलबागारा कऱलाले. 
एक वच्चा ऩषी ननयीषक आणण ननवगग िेभी म्शणूनच आऩण जॊगरात जाऊ मा आणण ऩषी 
ननयीषणाचा तवेच लनभ्रभणाचा आनॊद घेऊ मा ! 
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ऩक्षमांिी उऩमुक्तता  
 

कधी कधी अवे म्शटरे जाते की भानलार्ळलाम ऩषी जगू ळकतात ऩण ह्मा ऩथृ्लीतरालय 
ऩषी नवतीर तय भानलारा जगणे भुश्कीर शोऊन जाईर. भानलावाठी ऩक्षमाॊची उऩमुक्तता 
अनन्मवाधायण आशे. 

कीडननमंत्रक 
जगात कीटकाॊच्मा रक्षमालधी िजाती अवून त्माॊचा िजनन दय एलढा जरद अवतो की 
ऩक्षमाॊच्मा अनुऩस्स्थतीत केलऱ एका लऴागत कीटक ल त्माॊच ेवुयलॊट वॊऩूणग जगातीर ठशयलऱ 
वॊऩलून टाकू ळकतात. ककटक ल त्माॊच ेवुयलॊट ऩक्षमाॊच्मा आशायातीर भशत्त्लाचा घटक शोत. 
एक धचभणीची जोडी ठदलवबयात २२० ते २६० कीटक-अळ्मा वऩल्राॊना बयवलते अवे आढऱून 
आरे आशे. कीटक ल त्माॊच ेवुयलॊट उभ्मा वऩकाॊचा पन्ना उडवलतात ल जगातीर 
ळतेीउत्ऩन्नाच ेअब्जालधी रुऩमाॊच ेनुकवान कयतात. ळतेात नाॊगयणी चारू अवताना अनेक 
फगऱे, कोतलार तवेच नीऱकॊ ठ ऩषी उडणाऱ्मा ककटकाॊना वॊऩलतात.  
     
उऩद्रली जीलांि ेसंहायक 
घुफड, वऩॊगऱे, नायझीनक (Kestrel), काऩळी, र्ळिा, फाज, गरुड इ. िजातीच ेभाॊवाशायी 
र्ळकायी ऩषी ळतेीिदेळातीर उॊदयाॊचा वॊशाय कयतात. म्शणूनच बायतीम ऩुयाणात वलळऴेत् 
घुफडाॊना रस्क्षभच ेलाशन भानरे गेरे आशे. एका उॊदयाॊची जोडी लऴगबयात ८८० उॊदयाॊची िजनन 
करू ळकते. उॊदीय बायतात पाय भोठ्मा िभाणालय वऩकाॊच ेनुकवान कयतात. ददैुलाने आऩल्मा 
देळात वलवलध अॊधश्रद्धा ल जादटूोण्माच्मा नालाखारी घुफडाॊच ेर्ळयकाण केरे जाते. अनेक 
मुयोवऩअन (नेदयरॉड्व, इॊग्रॊड, स्लीडन) तवेच भध्म-ऩूलग एर्ळमाई (इस्त्रामर, वौदी अयेबफमा) 
देळाॊभध्मे घुफडाॊनी ळतेात याशाले म्शणून त्माॊच्मावाठी कृबत्रभ घयटी फववलरी जात आशेत. 
त्माभुऱे त्माॊचा ळतेातीर उत्ऩन्नात रषणीम लाढ झारी आशे. जगात उॊदयावायख्मा उऩद्रली 
िाण्माॊचा उच्छाद ननमॊबत्रत कयण्मावाठी वलवलध वलऴायी औऴधाॊच्मा खचागऩामी कयोडो रुऩमे 
खचग केरे जातात.    
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ननसगागि ेसपाई काभगाय 
धगधाड,े घायी ल कालऱे ननवगागच ेवपाई काभगाय शोत. गालकुवाफाशेय पेकरेरे भतृ जनालय 
धगधाड ेकाशी तावात पस्त करून टाकत. उकीयड्मालयच ेइतय खयकटे अन्नऩदाथग वॊऩलामच े
कामग घायी, कालऱे कयतात. धगधाडाॊची वॊख्मा योडालल्मा भुऱे फगऱे, वाऱुॊक्मा, ऩायले 
(कफुतय), एलढेच नव्शे तय धचभण्मावुद्धा उककयड्मालय ठदवामरा रागल्मा आशेत. ऩषी नवते 
तय अळा उकीयड्मा द्लाया ल भतृ जनालयाॊद्लाया अनेक वॊवगगजन्म योग ऩवरू ळकतात.     

पुरांि ेऩयागीबलन 
पुराॊभधीर भधयुव चाखणाये वलवलध िजातीच ेऩषी पुराॊना बेटी देत कपयत अवतात. ऩषी 
भधयुव चाखत अवतात तेव्शा पुरातीर ऩयागकण त्माॊच्मा चोचीरा, कॊ ठारा अथला भानेरा 
धचकटून दवुऱ्मा पुराऩमंत ऩोचतात. अळा िकाये पुराॊच ेऩय-ऩयागीबलन (Cross-
pollination) घडते. ऩय-ऩयागीबलनाभुऱे ननवगागत गोड ऩक्ल पऱॊ तय तमाय शोतातच तवेच 
लनस्ऩतीॊच्मा नलीन िजातीॊची उत्िाॊती वुध्दा शोते. ऩषी आणण पुराॊच ेननवगागत पाय 
भशत्त्लाच ेवॊफॊध अवून त्माॊनी एकभेकाॊवाठी स्लत्रा उत्िाॊत करून घेतरे आशे, जवे पुरे 
जास्त बडक झारी ल ऩक्षमाॊच्मा चोची फाकदाय ल धायदाय झाल्मा. 
 
फीजप्रसायक 
अनेक िकायची पऱे खाल्ल्मानॊतय पऱाॊच ेफीज ऩक्षमाॊच्मा वलष्ट्ठेद्लाये दयूऩमतं जाऊन ऩडते. 
काशी झाडाॊच्मा फीजारा जाड कलच अवते. ते कलच केलऱ ऩक्षमाॊच्म ऩोटात वलयघऱते ल 
नॊतयच ते फीज उगलते, अन्मथा नाशी. लड, वऩॊऩऱ, उॊफय आदी झाडाॊची फीजे ऩक्षमाॊच्मा 
ऩचनकिमेतनू गेल्मार्ळलाम रुजत नाशीत. फुरफुर, कोकीऱ, धनेळ (Hornbill), ताॊफट, 
शऱद्मा, भैना इ. अनेक िजातीच ेपराशायी ऩषी फीज िवायाच ेकाभ कयतात. अवे म्शणतात 
की पराशायी ऩषी ‘लनीकयणाच’े काभ कयतात. पराशायी ऩक्षमाॊभुऱेच घाणेयी वायख्मा 
लनस्ऩतीचा जगबय िवाय झाराम.     
 

ऩक्षमांऩासूनिी उत्ऩादने 
ऩूलॉ बायतात फगळ्माॊच्मा ऩॊखाचा पाय भोठा व्माऩाय शोत अवे. स्स्त्रमाॊच्मा वलवलध िकायच्मा 
टोप्मा तवेच लस्त्रिालायणाॊभध्मे ह्मा वऩवाॊचा उऩमोग शोत अवे. अजूनशी आऩल्मा देळात 
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भोयाच्मा वऩवाॊची पाय भोठ्मा िभाणालय खयेदी-वलिी शोते. ठशॊदी भशावागयातीर फेटाॊलय घयटी 
कयणाऱ्मा ऩाकोळ्माॊच्मा (Edible Nest Swiftlet) घयट्माऩावून वूऩ तमाय कयतात. ह्मा 
वूऩरा आॊतययाष्ट्रीम फाजायऩेठेत खऩू भागणी आशे. ह्मा ऩाकोऱीची वऩल्रॊ भोठी शोऊन उडून 
गेल्मानॊतय रयकाभी झारेरी घयटी काढून घेतरी जातात.  
ऩक्षमाॊच्मा वलष्ट्ठेऩावून उच्चितीच ेखत तमाय शोते. वलळऴेत् जमा ठठकाणी शजायो ऩक्षमाॊच्मा 
वाभुठशक लीण लवाशती (जवे कयकोच,े ऩाणकालऱे आदीॊच ेवायॊगागाय) आशेत त्मा ठठकाणी 
वलष्ट्ठा जभलून वलकल्मा जाते.  
ऩऺी ऩमगटन (फडग टुरयझभ): लन संलधगनािा नला भंत्र 
ऩषी ननयीषणाचा छॊद जगात झऩाट्माने लाढत अवून केलऱ ऩषी फघण्मावाठी, ऩक्षमाॊच े
छामाधचत्रण कयण्मावाठी तवेच वॊळोधनावाठी िलावारा ननघणाऱ्माॊची वॊख्मा आता िचॊड 
लाढरी आशे. त्मावोफतच ऩषी ल यानलाटा दाखवलणाये स्थाननक लाटाड,े ऩषीतस, भशत्त्लाच्मा 
ठठकाणी याशण्माची वुवलधा, खानऩानाची वुवलधा ह्मा वलग गोष्ट्टीॊची गयज ननभागण झारी. 
त्मावोफतच वॊऩूणग जगातच ऩषी ऩमगटनाची रशय आरेरी आशे. आऩल्मा देळात अवरेल्मा 
िचॊड ऩषी लैवलध्माभुऱे देळाॊतगगत तवेच वलदेळातीर आॊतययाष्ट्रीम ऩषी िेभी ऩमगटनारा मेत 
अवून त्माद्लाया शजायो योजगाय उऩरब्ध झारे आशेत. ऩषी ऩमगटनारा चारना र्भऱाल्माभुऱे 
स्थाननक रोकाॊचा लन लनवॊलधगनारा जोयकव ऩाठीॊफा र्भऱवलणे वोऩे झारे आशे. ऩक्षमाॊना 
भारुन खाण्माऩेषा जॊगर (ल त्मातीर ऩषी) लाचलून आऩल्मारा जास्त ल अखॊड आधथगक 
उत्ऩन्न र्भऱू ळकते ह्माची जाणील आता रोकाॊना शोऊ रागरी आशे. त्माभऱेु अनतळम दगुगभ 
बागात वुध्दा लन-व्मलस्थाऩन वर्भत्मा स्थाऩन शोऊन स्थाननक रोकच लन वॊलधगनाच ेकाभ 
करू रागरे आशेत. 
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छोटी हटफुकरी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: छोटी ठटफुकरी. 
इंग्रजी नाल: Little Grebe. ळास्त्रीम नाल: Tachybaptus ruficollis. रांफी: २३ वेंभी. 
आकाय: ऩायव्माएलढा. ओऱख: आकायाने वलागत छोटे, फवके, बफना-ळऩेटीच ेफदक. लयीर 
फाजूव गडद तऩककयी, डोके काऱऩट. गार, घवा ल गऱा फदाभी. चोचीच्मा फाजू वऩलऱवय. 
ऩाण्मात फुडी भारून दयू कुठेतयी अलतयतो. आलाज: णखॊकाऱल्मावायखा ‘रीरययीयीयी’ अवा 
आलाज. धोक्माचा इळाया ‘लीट... लीट’ अवा. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: 
फोडी तवेच तराल. खाद्म: जरचय कीटक, फेडूकभावे, फेडूक, अऩषृ्ट्ठलॊळीम जरचय. इ.   
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                           छोटा ऩाणकालऱा 

  (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 भयाठी नाल: छोटा ऩाणकालऱा.   
इंग्रजी नाल: Little Cormorant. ळास्त्रीम नाल: Phalacrocorax niger. रांफी: ५१ वेंभी. 
आकाय: कालळ्माऩेषा भोठा. ओऱख: आकायाने वलागत छोटा ऩाणकालऱा. आमताकाय डोके, 
आखडू ऩण भजफूत चोच. गऱमाची त्लचा काऱी (वऩलऱी नवते). चोच, चशेया तवेच डोऱे 
काऱे. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: वयोलये, तराल ल खाड्मा. खाद्म: 
भुख्मत्ल ेभावे. 
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बायतीम ऩाणकालऱा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 

भयाठी नाल: बायतीम ऩाणकालऱा. 
इंग्रजी नाल: Indian Cormorant (जुने नाल – Indian Shag). ळास्त्रीम नाल: 
Phalacrocorax fuscicollis. रांफी: ६३ वेंभी. आकाय: फदकाऩेषा भोठा. ओऱख: भोठ्मा 
ऩाणकालळ्माऩेषा रशान. लयीर फाजू चभकदाय काऱी-काॊश्म यॊगाची. खारीर फाजू काऱी. 
कानाभागे ऩाॊढऱ्मा वऩवाॊचा झुऩका. डोऱे ऩाचिूभाणे ठशयले. गळ्माची त्लचा वऩलऱी. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: णझरानी, वयोलये, तराल, खाजणीच ेिदेळ ल खाड्मा. 
खाद्म: भुख्मत्ले भावे. 
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गामफगऱा 

(छामा: लेदाॊत कवॊफे) 

भयाठी नाल: गामफगऱा.  
इंग्रजी नाल: Cattle Egret. ळास्त्रीम नाल: Bubulcus ibis. रांफी: ५१ वेभी. आकाय: गालठी 
कोंफडीएलढा. ओऱख: वॊऩूणग ऩाॊढया ळुभ्र. वऩलऱी चोच ल गडद ऩाम. वलणीच्मा शॊगाभात डोके, 
भान ल ऩाठीलय ताॊफूव-नारयॊगी वऩवे धायण कयतो; ऩाम रारवय शोतात, चोचीच्मा ल 
डोळ्माभधीर त्लचा रार शोते. फयेचदा गुयाॊवोफत, त्माॊच्मा ऩाठीलय ठदवतो. नाॊगयणी, ळतेात 
नेशेभी ठदवतो. चयताना ल यात्र थाऱ्मारा थव्माने. व्माप्ती: यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. 
अचधलास: भाऱयाने, बातखाचये, तरालाॊच ेकाठ, ऩाट, ळशयातीर कचऱ्माच्मा जागा, जॊगरातीर 
भोकऱणी. खाद्म: तुडतुड,े फेडूक, यातककड,े वयड,े गोभाळा, गोचीड, भावे इ. 
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भोठा फगऱा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: भोठा फगऱा. 
इंग्रजी नाल: Great Egret. ळास्त्रीम नाल: Casmerodius albus. रांफी: ९१ वेंभी. आकाय: 
राॊडोयीऩेषा भोठा. ओऱख: भोठा, वडऩातऱ, ऩाॊढयाळुभ्र फगऱा. ऩाम काऱऩट, चोच वऩलऱी. 
वलणीच्मा शॊगाभात ऩाम रारवय, चोच काऱी शोते ल ऩाठीलय वुॊदय वऩवे धायण कयतात. चोच 
ल डोळ्माभधीर त्लचा वलणीच्मा शॊगाभात ननऱी शोते, इतय लेऱेव ती ठशयलट अवते. 
जफड्माची काऱी येऴ डोळ्माच्मा भागेऩमतं जाते. राॊफ भानेचा इॊग्रजी ‘S’ शोतो. व्माप्ती: 
यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. अचधलास: दरदरीच ेिदेळ, तराल, नद्मा. खाद्म: भाव,े फेडूक 
इ. 
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रहान फगऱा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: रशान फगऱा. 
इंग्रजी नाल: Little Egret. ळास्त्रीम नाल: Egretta garzetta. रांफी: ६३ वेंभी.  आकाय: 
गालठी कोंफडीएलढा. ओऱख: वडऩातऱ आणण छोटा ऩाॊढयाळुभ्र फगऱा. काऱी चोच, काऱे ऩाम 
ल वऩलऱी फोटे (भोजे घातल्मावायखे). चोच ल डोळ्माभधीर त्लचा वलणीच्मा शॊगाभात रारवय 
शोत,े इतय लेऱेव ती कयडी ल वऩलऱी अवते. वलणीच्मा शॊगाभात ऩाम रारवय शोतात, 
ऩाठीलय तवेच छातीलय वुॊदय वऩवे धायण कयतात. व्माप्ती: यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. 
अचधलास: तराल, नद्मा, दरदरीच ेिदेळ, बातखाचये, खाड्मा, खाजनीच ेिदेळ, नतलयाची फने. 
गोड्मा ऩाण्माजलऱ अधधक आढऱतो. खाद्म: ककटक, भाव,े फेडूक, छोटे वयऩटणाये िाणी इ. 
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याखी फगऱा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 
भयाठी नाल: याखी फगऱा. 
इंग्रजी नाल: Grey Heron. ळास्त्रीम नाल: Ardea cinerea. रांफी: ९८ वेंभी. भशायाष्ट्रात 
वलगत्र. आकाय: राॊडोयीऩेषा भोठा. ओऱख: एकॊ दयीत याखाडी यॊगाचा भोठा फगऱा. चोच 
वऩलऱी, डोके ल भान ऩाॊढयी आणण काऱी ळेंडी. ऩोटालय काऱे डाग. उडताना ऩॊखाॊना ऩुढीर 
फाजूव ऩाॊढयी ककनाय स्ऩष्ट्ट ठदवते. आलाज: उडताना जोयाचा ‘फ्राsssन्क’ अवा आलाज. 
व्माप्ती: यठशलावी तवेच स्थराॊतरयत. अचधलास: दरदरीच ेिदेळ, खाजणाचे िदेळ, वभुद्रातीर 
खडकाऱ फेटे, भोठे तराल. खाद्म: फेडूक, भावे, इ. 
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जांबऱा फगऱा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: जाॊबऱा फगऱा.  
इंग्रजी नाल: Purple Heron. ळास्त्रीम नाल: Ardea purpurea. रांफी: ९७ वेंभी. 
भशायाष्ट्रात वलगत्र. आकाय: राॊडोयीऩेषा भोठा. ओऱख: एकदभ वडऩातऱ ळयीयमष्ट्टी, राॊफ 
ऩातऱ भान. तुया ल भुकुट ननऱवय-काऱे. डोके ल भान फदाभी-रारवय. भानेच्मा वभोरून ल 
फाजूव काऱी ऩट्टी. शनुलटी ल कॊ ठ ऩाॊढया. उडताना ऩॊखाखारची जाॊबऱी वऩवे ठदवतात. 
व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: णझरानी, नद्मा ल ऩाणलनस्ऩती भाजरेरे 
तराल. खाद्म: फेडूक, भावे, कोरॊफी, छोटे वऩग इ. 
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यात्त्रिंय ढोकयी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
 

भयाठी नाल: याबत्र ॊचय ढोकयी.  
इंग्रजी नाल: Black-crowned Night Heron. ळास्त्रीम नाल: Nycticorax nycticorax. 
रांफी: ५८ वेंभी. आकाय: कोंफडीऩेषा भोठा. ओऱख: रठ्ठ ळयीय ल जाड भान. भुकुट ल ऩाठ 
काऱी, याखाडी ऩॊख. खारीर फाजू ऩाॊढयट. डोऱे रार. भुखत्ले याबत्र ॊचय अवून ठदलवा गदग 
झाडीत रऩून फवतो. वलणीच्मा शॊगाभात दोन ऩाॊढऱ्मा ळेंड्मा उगलतात ल ऩाम रार शोतात. 
वलणीच्मा शॊगाभात भात्र ठदलवा फाशेय ऩडतो. वाॊजलेऱी थोट्मा थव्मात उडताना ठदवतो. 
व्माप्ती: यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र, ऩण ननळाचय अवल्माभुऱे ठदवून ऩडत नाशी. अचधलास: 
तराल, खाजनीच ेल ककनायऩट्टीच ेिदेळ, खाड्मा. खाद्म: खेकड,े भावे, फेडूक, जरचय कीटक 
इ. 
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ढोकयी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे ल इनवेट डॉ. तारयह वानी)  

 
भयाठी नाल: ढोकयी. 
इंग्रजी नाल: Indian Pond Heron. ळास्त्रीम नाल: Ardeola grayii. रांफी: ४६ वेंभी. 
आकाय: कोंफडीएलढा. ओऱख: भातकट ऩाठ ल ऩाॊढये ऩॊख. डोके, भान ल छातीलय येऴा. 
वलणीच्मा शॊगाभात डोके-भान कपक्कट वऩलऱवय तऩककयी आणण ऩाठ गडद रारवय-तऩककयी 
शोते, डोळ्माजलऱची त्लचा ननऱी शोते, ऩाॊढऱ्मा ळेंड्मा उगलतात. काशीॊच ेऩाम रार शोतात. 
व्माप्ती: यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. अचधलास: उथऱ ऩाणथऱीच्मा जागा, ओढे, डफकी, 
तराल, बातखाचये. खाद्म: फेडूक, भावे, छोटे खेकड,े कीटक इ.  
 
 

 

 



भशायाष्ट्रातीर १०० वाभान्म ऩषी                            डॉ. याजू कवॊफे  2015

 

25 
 

यंगीत कयकोिा 

(छामा: अननर भशाजन ल इनवेट छामा: शरयश्चॊद्र म्शात्र)े 

 

भयाठी नाल: यॊगीत कयकोचा. 
इंग्रजी नाल: Painted Stork. ळास्त्रीम नाल: Mycteria leucocephala. रांफी: ९३ वेंभी. 
आकाय: भोयाएलढा. ओऱख: एकॊ दयीत ऩाॊढया. छातीलय काऱे ऩटे्ट. ऩॊख काऱे ल त्मालय ऩाॊढये 
ऩटे्ट. ळऩेटी काऱी. ऩॊखाॊभध्मे आतरी (ततृीमक) वऩवे नाजूक गुराफी. चोच वऩलऱी, लाकडी ल 
ऩाम नारयॊगी-रार. वाभुठशक लीण. थव्माने आढऱतात. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: भोठे तराल, झीरानी, खाड्मा. खाद्म: भावे, फेडूक, छोटे वऩग इ. 
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                     उघड्मा िोिीिा कयकोिा  

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
 

भयाठी नाल: उघड्मा चोचीचा कयकोचा. 
इंग्रजी नाल: Asian Openbill. ळास्त्रीम नाल: Anastomas oscitans. रांफी: ६८ सेंभी. 
आकाय: फदकाऩेषा भोठा. ओऱख: शा एक छोटा कयकोचा अवून एकॊ दयीत भऱकट ऩाॊढया. 
भऱकट चोचीच्मा दोन जफड्माॊभध्मे अडककत्त्मावायखी पट. ळऩेटी ल ऩॊखाची उड्डाण वऩवे 
काऱी (ठटऩ – ऩाॊढऱ्मा कयकोच्माची ळऩेटी ऩाॊढयी अवते). ऩाम भऱकट गुराफी, ऩण वलणीच्मा 
शॊगाभात चटक गुराफी. वाभुठशक लीण. थव्माने आढऱतात. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग 
भशायाष्ट्र. अचधलास: बातखाचये, उथऱ तराल, वयोलय, णझरानी, खाड्मा. खाद्म: ळॊख, र्ळॊऩरे 
ल जरीम जील. खाद्म: र्ळॊऩल्मातीर भदृळूयीयी जील, गोगरगामी, फेडूक, खेकड,े ऩाण्मातीर 
कीटक इ. 
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ऩांढऱ्मा भानेिा कयकोिा  

                                                        (छामा: नॊदककळोय दधेु) 

 

भयाठी नाल: ऩाॊढऱ्मा भानेचा कयकोचा. 
इंग्रजी नाल: Woolly-necked Stork. ळास्त्रीम नाल: Ciconia episcopus. रांफी: १०६ 
वेंभी. आकाय: राॊडोयीऩेषा भोठा. ओऱख: एकॊ दयीत काऱा ल ठऱक ऩाॊढयी भान. डोक्मालय 
काऱी टोऩी. फुड ल ळऩेटी खारून ऩाॊढयी. चोच रारवय काऱी. ऩाम कपक्कट रार. उडताना 
खारून भान ल फुड लगऱता वॊऩूणग काऱा. एकटा, जोडीने ला छोट्मा थव्माने. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: णझरानी, ओर्रताखारीर ळतेे, नद्मा, ऩाणी वाचरेरी 
भाऱयाने. खाद्म: भावे, फेडूक, खेकड,े वयऩटणाये िाणी, भोठे कीटक, गोगरगामी, 
र्ळॊऩल्मातीर भदृळूरययी िाणी इ. 
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काऱी ळयाटी 

                                                    (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
 

भयाठी नाल: काऱी ळयाटी.  
इंग्रजी नाल: Black Ibis. ळास्त्रीम नाल: Pseudibis papillosa. रांफी: ६८ वेंभी. आकाय: 
कोंफडीएलढा. ओऱख: एकॊ दयीत चभकदाय काऱा. भोठी खारी लाकरेरी काऱी चोच. 
खाॊद्मालय ऩाॊढया डाग. ऩॊखलीयठशत भाथ्मालय चटकदाय रार यॊगाची टोऩी अवते. ऩाम 
वलटकयी रार यॊगाच.े व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: णझरानी, नद्मा, 
भाऱयाने, ऩडीक ळतेे. खाद्म: ढारकीटक, गाॊडूऱ, फेडूक, वलॊच,ू वयड,े भाव ेइ.  
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िभिा  
                                              

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      (छामा: शरयश्चॊद्र म्शात्रे) 
 

भयाठी नाल: चभचा.  
इंग्रजी नाल: Eurasian Spoonbill. ळास्त्रीम नाल: Platalea leucorodia. रांफी: ६० वेंभी. 
आकाय: फदकाएलढा. ओऱख: एकॊ दयीत ऩाॊढयाळुभ्र. ऩाम काऱे. चोच राॊफ ल चऩटी आणण 
टोकाकड ेवऩलऱी ल चभच्मािभाणे. वलणीच्मा शॊगाभात डोक्मालय तुया ल छातीलय वऩलऱा ऩट्टा 
मेतो. घवा ऩॊखलीयठशत नारयॊगी. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: दरदरीच े
िदेळ, नद्मा ल णझरानी. खाद्म: ककड,े ळॊख-र्ळॊऩल्मातीर भदृळूयीयी जील, फेडूक, फेडूकभावे, 
णझॊगे इ. 
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भोठा योहहत 

(छामा: नॊदककळोय दधेु)  

भयाठी नाल: भोठा योठशत.  
इंग्रजी नाल: Greater Flamingo. ळास्त्रीम नाल: Phoenicopterus roseus. रांफी: १२५-
१४५ वेंभी. आकाय: राॊडोयीऩेषा भोठा. ओऱख: छोट्मा योठशत ऩेक्षमा थोयरा. ऩाम तवेच भान 
जास्त राॊफ. गुराफी चोचीच ेटोक काऱे ल कभी फाकदाय. डोके, भान ल ळयीय कपक्कट ऩाॊढये-
गुराफी. अल्ऩलमीन ऩक्षमाॊच ेळयीय, भान ल डोके भऱकट-याखाडी; चोच याखाडी ल टोक काऱे. 
ऩाण्मात डोके फुडलून उरट्मा चोचीने खाद्माचा ळोध घेतात. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. गुजयाथेत 
लीण. भुॊफई ऩरयवयात ठशलाळ्मात आगभन ल ऩालवाच्मा आगभनाऩूलॉ िस्थान. औयॊगाफाद 
(जामकलाडी), नार्ळक (नाॊदयू भधभेश्लय, गॊगाऩूय), ऩुणे (र्बगलण), वोराऩूय (उजनी) मेथे 
नेशेभी. अभयालती (भारखेड), अकोरा, लाळीभ (एकफुजॉ), फुरडाणा (रोणाय), नागऩूयरा 
भोजक्मा नोंदी. अचधलास: उथऱ खाऱ्मा ऩाणथऱ जागा, खाजणॊ, र्भठागये. गोड्मा ऩाण्माच े
तराल. खाद्म: छोटे कलचधायी िाणी, अळ्मा, कीटकाॊच ेवऩरल, ऩाणलनस्ऩतीॊच्मा बफमा, 
वेंठद्रम गाऱ, ळैलार इ. 
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छोटा योहहत 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
 

भयाठी नाल: छोटा योठशत. 
इंग्रजी नाल: Lesser Flamingo. ळास्त्रीम नाल: Phoenicopterus minor. रांफी: ९० वेंभी. 
आकाय: फदकाऩेषा भोठा. ओऱख: भोठ्मा योठशतऩषेा आकायाने फयाच रशान. भान ल ऩाम 
तुरनेत कभी राॊफ. एकॊ दयीत गडद गुराफी वऩवाया, चोच गडद काऱऩट-गुराफी आणण जास्त 
फाकदाय. चारताना चोच भागे-ऩुढे कपयलत ऩाण्मातून वूक्षभजील गाऱून घेतो. खोर ऩाण्मात 
ऩोशतो. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. गुजयाथेत लीण. भुॊफई ऩरयवयात ठशलाळ्मात आगभन ल 
ऩालवाच्मा आगभनाऩूलॉ िस्थान. अभयालतीरा (भारखेड) एक नोंद. अचधलास: खाजणाच े
िदेळ, र्भठागये, खाऱ्मा ऩाण्माची वयोलये. खाद्म: भुख्मत्ले वूक्षभ एकऩेळीम ळैलार लनस्ऩती.  
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िक्रलाक 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: चिलाक.  

इंग्रजी नाल: Ruddy Shelduck (जुने नाल: Brahminy Shelduck). ळास्त्रीम नाल: Tadorna 

ferruginea. रांफी: ६१-६७ वेंभी. आकाय: फदकाऩेषा भोठा. ओऱख: एकॊ दयीत रारवय नारयॊगी, डोके 

थोड ेकपक्कट ऩाॊढयट. उडताना ऩॊखाॊची ऩुढीर फाजू ऩाॊढयी,भागीर फाजू चभकदाय ठशयली आणण 

िाथर्भक वऩवे काऱऩट ठदवतात. ळऩेटी काऱी. नयारा कॊ ठ. आलाज: नाकातून काढल्मावायखा 
‘आॊग-आॊग’. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: नद्मा, तराल आणण वयोलये. खाद्म: 
लनस्ऩतीच ेकोंफ, धान्म तवेच छोटे कलचधायी िाणी, जरचय कीटक, भावे, छोटे वयऩटणाये 
िाणी.   
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अडई 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: अडई. 

इंग्रजी नाल: Lesser Whistling Duck (Teal). ळास्त्रीम नाल: Dendrocygna javanica. रांफी: ४२ 

वेंभी. आकाय: फदकाऩेषा छोटा. ओऱख: डोके ल भान याखी ताॊफूव. भुकुट गडद तऩककयी अवून 

ऩॊखाॊचा खाॊद्माकडचा बाग ल ळऩेटीची लयीर फाजू चकचककत फदाभी अवते. अळक्तऩणे ऩॊख 

पडपडलीत उडताना एकवायखे र्ळऱ घारतात. आलाज: उडताना अवलश्राॊत र्ळऱ घारतात. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: बयऩूय लनस्ऩती अवरेल्मा ऩाणथऱ जागा, उथऱ तराल, फोडी, 
वयोलये, बातखाचये तवेच दरदरीच्मा िदेळात. खाद्म: भुख्मत्ले ळाकाशायी. लनस्ऩतीॊच ेकोलऱे 
कोंफ तवेच धान्म. कधीकधी भावे.   
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हऱदीकंुकू फदक 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: शऱदीकुॊ कू फदक.  

इंग्रजी नाल: Spot-billed Duck. ळास्त्रीम नाल: Anas poecilorhyncha. रांफी: ५८-६३ वेंभी. आकाय: 

फदकाएलढा. ओऱख: वलांगालय कयड्मा ल गडद तऩककयी यॊगाची खलल्माॊिभाणे नषी. ऩॊखाॊलय 

चकाकणाया ठशयला ऩट्टा अवून त्मारा ऩाॊढयी ककनाय अवते.ऩामाॊचा यॊग नारयॊगी-रार. चोचीच ेटोक 

वऩलऱे ल फुडाळी रार ठठऩका. आलाज: ळक्मतो ळाॊत. गालठी फदकािभाणे जोयकव ‘क्लॎक क्लॎक’. 

व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: दरदरी िदेळ, तराल, फोडी, वयोलये. खाद्म: भुख्मत्ले 
ळाकाशायी. 
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काणूक फदक 

                                              (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: काणूक फदक. 

इंग्रजी नाल: Cotton Pigmy-goose (जुने नाल: Cotton Teal). ळास्त्रीम नाल: Nettapus 

coromandelianus. रांफी: ३०-३७ वेंभी. आकाय: नतत्तीयाएलढा. ओऱख: नयाच ेडोके आणण भान 

ऩाॊढयी अवून डोक्मालय काऱी टोऩी अवते. लयीर फाजू ठशयलट काऱी अवून गळ्मात रुॊ द काऱा ऩट्टा 
अवतो. उडताना नयाच्मा ऩॊखालय ऩाॊढया ऩट्टा स्ऩष्ट्ट ठदवतो. भादीच्मा ऩॊखाॊना भागीर फाजूव अरुॊ द 

ऩाॊढयी ककनाय अवते. अलमस्क ऩषी कपक्कट यॊगाच ेअवून चशेेऱ्मालय डोळ्मातून जाणायी गडद ऩट्टी 
अवते. अनतळम लेगात उडते. आलाज: उडताना शऱुलाय खऱुखऱुणाया आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. 
वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: बयऩूय ऩाणलनस्ऩती अवरेरे तराल आणण वयोलये. खाद्म: भुख्मत्ल े
ळाकाशायी. तवेच छोटे जरचय कीटक, भदृळुयीयी जील. 
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भोठी रारसयी 

    (छामा: डॉ. तारयह वानी) 
भयाठी नाल: भोठी रारवयी. 
इंग्रजी नाल: Red-crested Pochard. ळास्त्रीम नाल: Rhodonessa rufina. रांफी: ५३-५७ वेंभी. 
आकाय: फदकाऩेषा छोटा. ओऱख: नयाच ेडोके चौकोनाकृती अवून वऩलऱवय-नारयॊगी अवते. चोच 

रार, गऱा ल छाती काऱी, लयीर फाजू तऩककयी-काऱऩट आणण ऩोटाची फाशेयीर फाजू ऩाॊढयी अवते. 
भादी कपक्कट तऩककयी अवून डोक्मालय गडद तऩककयी भुकुट अवतो. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. वॊऩूणग 
भशायाष्ट्र. अचधलास: तराल, वयोलये ल भोठ्मा नद्मा. खाद्म: ऩाणलनस्ऩतीॊच ेकोंफ ल भुऱे. 
भदृळुयीयी जील, कलचधायी जील, जरकीटक इ.  

 

 

 



भशायाष्ट्रातीर १०० वाभान्म ऩषी                            डॉ. याजू कवॊफे  2015

 

37 
 

छोटी रारसयी 

(छामा: डॉ. तारयह वानी) 

भयाठी नाल: छोटी रारवयी. 
इंग्रजी नाल: Common Pochard. ळास्त्रीम नाल: Aythya ferina. रांफी: ४२-४९ वेंभी. आकाय: 

फदकाऩेषा छोटा. ओऱख: िजनन काऱातीर नयाच ेडोके ल भान फदाभी-रार अवते. ऩाठ ल ऩोट 

चॊदेयी कयड ेअवून छाती ल ऩाश्लगबाग काऱा अवतो. भादीच ेडोके ल छाती तऩककयी अवून, लयीर फाजू, 

ऩोटाची फाजू कपक्कट याखी तऩककयी अवते. गऱा ल डोळ्माभागे कपक्कट येऴ अवते. डोऱे गडद ल 

काळ्मा चोचीलय भध्मबागी आडला कयडा ऩट्टा अवतो. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 

अचधलास: तराल, वयोलये ल भोठ्मा नद्मा. खाद्म: र्भश्राशायी ऩण भुख्मत्ले ळाकाशायी. 

 

 

 



भशायाष्ट्रातीर १०० वाभान्म ऩषी                            डॉ. याजू कवॊफे  2015

 

38 
 

घाय 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: घाय. 
इंग्रजी नाल: Black Kite. ळास्त्रीम नाल: Milvus migrans. रांफी: ६१ वेंभी. ओऱख: 
एकॊ दयीत गडद ताॊफूव-तऩककयी. उडताना ऩॊख आणण ळऩेटीची कवयत जास्त कयते. खारीर 
फाजुव िाथर्भक वऩवाॊच्मा फुडाळी ऩाॊढयट चॊद्रकोयी. लयीर फाजूव भध्मभ वऩवाॊच्मा आलयणालय 
ननस्तेज ऩट्टा. ळऩेटी कभी खोरलय दबुॊगरेरी. लऴगबय थव्माने याशतात. आलाज: ककग ळ र्ळऱ 
‘इली-लीय-यगयग’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: भशानगये, ळशये, खेड्माॊजलऱ. 
खाद्म: भाॊवाशायी. भाॊव वलिीच्मा दकुानाजलऱ, कत्तरखान्माजलऱ तवेच कचऱ्माच्मा 
ठढगाऱ्मात अवरेरे भाॊवाच,े कोंफडीच ेतुकड,े भतृ जनालये. तवेच स्जलॊत फेडूक, ऩक्षमाॊची वऩरॊ, 
भावे, उॊदीय, वयड,े ऩॊखलारी लाऱली अवे काशीशी चारते.   
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काऩळी 

 (छामा: डॉ. याजू कवॊफे ल इनवेट छामा: लेदाॊत कवॊफे)   

भयाठी नाल: काऩळी. 
इंग्रजी नाल: Black-shouldered Kite. ळास्त्रीम नाल: Elanus caeruleus. रांफी: ३३ 
वेंभी. आकाय: कालळ्माऩेषा छोटा. ओऱख: आकायाने रशान, लयीर फाजू याखाडी, खारीर 
फाजू ऩाॊढयी ल काऱे खाॊदे. शलेलय अरगद तयॊगतो. अनेकदा घोंघालतो (शॉलरयॊग). आलाज: 
शऱुलायऩणे र्ळऱ घातल्मावायखे आलाज कयतो. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: 
वलयऱ झाडी अवरेरी भाऱयाने, ळतेीच ेिदेळ, झुडूऩी लने. खाद्म: तुडतुड,े नाकतोड,े छोटे 
उॊदीय, वयऩटणाये िाणी इ. 
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सऩगगरूड 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: वऩगगरूड. 
इंग्रजी नाल: Crested Serpent Eagle. ळास्त्रीम नाल: Spilornis cheela. रांफी: ५६-७४ 
वेंभी. आकाय: घायीएलढा. ओऱख: गडद तऩककयी यॊगाचा भोठा गरूड. डोक्मालय ऩाॊढये ठठऩके 
अवरेरा काऱा तुया. खारीर फाजू गडद तऩककयी, त्मालय काऱे ऩाॊढये ठठऩके. ऩॊख ल 
ळऩेटीच्मा खारीर फाजूव रूॊ द काऱे-ऩाॊढये ऩटे्ट. ऩयवलयशीत वऩलऱे ऩाम. आलाज: उडताना 
जोयकव कणगभधयु र्ळऱ ककॊ ला ककग ळ केकाटल्माच ेआलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग 
भशायाष्ट्र. अचधलास: जॊगर ल बयऩूय झाडीच ेिदेळ. खाद्म: छोटे िाणी, फेडूक, वाऩ, वयड,े 
उॊदीय इ. 
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दरदरी हारयण 

(छामा: लेदाॊत कवॊफे) 

भयाठी नाल: दरदरी शारयण. 
इंग्रजी नाल: Eurasian (Western) Marsh Harrier. ळास्त्रीम नाल: Circus 
aeruginosus. रांफी: ५६ वेंभी. आकाय: घायीऩेषा छोटा. ओऱख: इतय शायीणाॊऩेषा आकायाने 
भोठा. नय- एकॊ दयीत गडद तऩककयी लणागचा; डोके, छाती ल भान कपक्कट ताॊफूव. ऩॊख ल 
ळऩेटीलय कयडी वऩवे, ऩॊखाॊची टोके काऱी. भादी- एकॊ दयीत चॉकरेटी तऩककयी लणग; टोऩी, 
घवा ल ऩॊखाॊची वभोयीर फाजू खाॊद्माजलऱ कपक्कट वऩलऱवय अवते. उडताना शी लैर्ळष्ट्ट्मे 
ठदवून ऩडतात. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: दरदरीच ेिदेळ. तराल, 
खाड्मा. खाद्म: फेडूक, भावे, छोटे ऩषी, छोटे वस्तन िाणी तवेच भतृ िाणी. 
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शळक्रा 

                                        (छामा: लेदाॊत कवॊफे) 
   भयाठी नाल: र्ळिा. 

इंग्रजी नाल: Shikra. ळास्त्रीम नाल: Accipiter badius. रांफी: ३०-३४ वेंभी. आकाय: 
कालळ्माऩेषा छोटा. ओऱख: भाॊड्माॊलयीर वऩवाॊलय ऩटे्ट नवतात, ळऩेटीलय अगदी अस्ऩष्ट्ट 
ऩटे्ट. नय- लयीर फाजूव ननऱवय-याखाडी, खारीर फाजूव ऩाॊढऱ्मा लणागलय ऩातऱ नारयॊगी 
येऴा. घळालय अस्ऩष्ट्ट याखाडी ऩट्टी. भादी- लयीर फाजूव तऩककयी-कयडा लणग, घळालय 
स्ऩष्ट्ट तऩककयी ऩट्टी. अल्ऩलमीन- लयीर फाजू खलरेदाय गडद तऩककयी. खारीर फाजूव 
बयऩूय ल स्ऩष्ट्ट येऴा. बुलई स्ऩष्ट्ट. घळालय स्ऩष्ट्ट तऩककयी ऩट्टी. आलाज: ‘टीटू-टीटू’ अवे 
जोयकव ल ककग ळ कोतलारावायखे आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: 
वलयऱ ऩानगऱीची लने, ग्राभीण तवेच ळशयी बागातीर झाडीच ेिदेळ (फगीच,े ळतेी इ.). 
खाद्म: वयड,े छोटे उॊदीय, खायी, ऩषी इ. वलणीच्मा शॊगाभात कोंफडीची वऩरॊ उचरतो. 
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साभान्म खरूिी (नायझीनक) 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे ल इनवेट छामा: लेदाॊत कवॊफे) 

भयाठी नाल: वाभान्म खरूची (नायझीनक). 
इंग्रजी नाल: Common Kestrel. ळास्त्रीम नाल: Falco tinnunculus. रांफी: ३६ वेंभी. 
आकाय: ऩायव्माएलढा. ओऱख: नय- नयाच ेडोके कयड ेअवून डोळ्माखारी र्भळीवायखी काऱी 
ऩट्टी. लयीर फाजू ताॊफूव ल त्मालय काळ्मा खणुा. कयड्मा ळऩेटीच्मा टोकाकड ेकाऱा ऩट्टा. 
भादी- डोके ल खारीर फाजू ताॊफूव अवून त्मालय काळ्मा येऴा. अरुॊ द काऱी र्भळीची ऩट्टी. 
ताॊफूव ऩाठीलय काळ्मा येऴा ल ठठऩके. ताॊफूव ळऩेटीलय काऱे ऩटे्ट. आलाज: उॊच ऩट्टीतरा ‘की-
की-की’ अवा आलाज. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ळतेीिदेळ, ऩलगतीम 
तवेच भैदानी िदेळातीर गलताऱ भाऱयाने, ननभ-लाऱलॊटी िदेळ. खाद्म: छोटे उॊदीय, वयड,े 
तुडतुड ेल भोठे कीटक. 
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साभान्म राला 

                                                      (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
भयाठी नाल: वाभान्म राला. 
इंग्रजी नाल: Common Quail. ळास्त्रीम नाल: Coturnix coturnix. रांफी: २० वेंभी. ओऱख: ऩाठ 

कपक्कट तऩककयी अवून त्मालय फाणावायख्मा ताॊफूव येऴा अवतात. खारीर फाजू ऩाॊढयट ककयर्भजी 
अवते. नयाच्मा गळ्मालय फयेचदा नाॊगयाच्मा आकायाची काऱी खणु अवते. भादीच्मा गळ्मालय शी 
खणु नवते. आलाज: लायॊलाय उच्चायरेरी ‘व्शीट, व्शीट-टीट’ अळी भॊजुऱ र्ळऱ. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. 

वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: गलताऱ िदेळ तवेच ळतेीिदेळात ठदवतो. खाद्म: धान्म, गलताच्मा 
बफमा, लाऱली इ.  
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भोय  

       (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: भोय (नय), राॊडोय (भादी). 
इंग्रजी नाल: Indian Peafowl. ळास्त्रीम नाल: Pavo cristatus. रांफी: नय-१८०-२३० वेंभी. भादी 
(राॊडोय)- ९०-१०० वेंभी. आकाय: गालठी कोंफडीऩेषा भोठा. ओऱख: नयाचा गऱा आणण छाती ननऱी. 
डोईलय तुया. राॊफ चकाकदाय वऩवाऱ्मालय काऱा भध्म अवरेल्मा जाॊबळ्मा-ताॊफेयी डोळ्माॊची आयाव. 

राॊडोय नयाऩेषा रशान अवून नतरा तुया अवतो ऩण वऩवाऱ्माचा अबाल. लयीर फाजू एकॊ दयीत 

तऩककयी, खारीर फाजू ताॊफूव-ऩाॊढयी. आलाज: जोयदाय आणण घुभणाया ‘ऩी-आ’ अथला ‘भे-ss आॉल’. 

व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र.  अचधलास: आद्रग तवेच ळुष्ट्क ऩानगऱीची लने, ळतेीिदेळ, 

खेडगेालाच्मा ऩॊचिोळीत. खाद्म: धान्म, कोलऱे कोंफ, कीटक, वयड,े छोटे वऩग इ. 
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सायस क्रौंि 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
भयाठी नाल: वायव िौंच. 
इंग्रजी नाल: Sarus Crane. ळास्त्रीम नाल: Grus antigone. रांफी: १५६ वेंभी. आकाय: 
राॊडोयीऩेषा भोठा. ओऱख: वलागत उॊच याखाडी िौंच. भानेचा लयचा बाग ल डोके वऩवेवलयशीत 
रार. भुकुट याखाडी-ठशयलट वऩवेवलयशीत. रारवय ऩाम. आलाज: जोयकवऩऩणे तुतायी 
लाजवलल्मावायखा. उडताना तवेच जर्भनीलय. व्माप्ती: यठशलावी. आता केलऱ गोंठदमा बॊडाया 
ल चॊद्रऩूय स्जल्ह्मात ठदवतो. धऱेु ल भुॊफई ऩरयवयातीर पाय जुन्मा नोंदी. अचधलास: दरदरीच े
िदेळ, णझरानी, फोडी तवेच बातखाचये. खाद्म: धान्म, गलताच ेल धान्माच ेकोलऱे कोंफ, 
इतय ळाकाशायी खाद्म, कीटक, छोटे वयऩटणाये िाणी. 
 
 

 



भशायाष्ट्रातीर १०० वाभान्म ऩषी                            डॉ. याजू कवॊफे  2015

 

47 
 

भाऱढोक (ऩ. भहायाष्ट्र), हूभ (वलदबग) 

(छामा: गोऩाऱयाल ठोवय) 

भयाठी नाल: भाऱढोक (ऩ. भशायाष्ट्र), शूभ (वलदबग).  
इंग्रजी नाल: Great Indian Bustard. ळास्त्रीम नाल: Ardeotis nigriceps. रांफी: नय-१२२ 
वेंभी. भादी-९२ वेंभी. आकाय: राॊडोयीऩेषा भोठा. ओऱख: नय दरुून ळऱेी लाटेर एलढा भोठा. 
लयीर फाजू तऩककयी. डोके, भान ल लयीर फाजू ऩाॊढयी (नय) अथला याखाडी (भादी). भुकुट ल 
छातीलयीर ऩट्टा काऱा. खेडूताॊची नेशभी ऩाॊढऱ्मा भानेच्मा कयकोच्मावोफत गपरत शोते 
(ह्मारा अनेक ठठकाणी ढोक म्शणतात). आलाज: वलणीच्मा शॊगाभात नय ‘शूSभ’ अवा 
घुभणाया बूॊकल्मावायखा आलाज कयतो. व्माप्ती: यठशलावी. वध्मा केलऱ वोराऩूय-नगय 
(भाऱढोक अबमायण्म, नान्नज), नार्ळक (शोवूय, गॊगाऩूय), चॊद्रऩूय (लयोया), नागऩूय (उभयेड, 
नागऩूय ग्राभीण) ह्मा स्जल्ह्मातच ठदवतो. अचधलास: ळुष्ट्क गलताऱ िदेळ, झुडूऩी भाऱयाने. 
कभी उॊचीच ेवऩक अवरेल्मा ळतेात. खाद्म: वऩकाच ेकोलऱे कोंफ, धान्म, तुडतुड,े नाकतोड,े 
इतय कीटक, गोभ, वयड,े इ.  
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ऩांढऱ्मा छातीिी ऩाणकोंफडी 

 (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 भयाठी नाल: ऩाॊढऱ्मा छातीची ऩाणकोंफडी.  
इंग्रजी नाल: White-breasted Waterhen. ळास्त्रीम नाल: Amaurornis phoenicurus. 
रांफी: ३२ वेंभी. आकाय: नतत्तीयाएलढा. ओऱख: लयीर फाजूव गडद याखाडी, चशेेया ल 
खारची फाजू ऩाॊढयी. फुड ल ळऩेटीची खारची फाजू ताॊफूव. चोच ल ऩाम ठशयलट-वऩलऱे. 
चोचीच्मा फुडाजलऱ रार. आलाज: लेगलेगऱे घोगये डूयकालल्माच ेआलाज, जवे ‘क्लाSSSक, 
कुSलाक-कुSलाक’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: तराल, डफकी, दरदरीच े
िदेळ, बातखाचये, फेळयभीची झुडुऩे. खाद्म: कीटक, कृभी, भदृळूयीयी िाणी, धान्म, धानाच े
तवेच ऩाणलनस्ऩतीॊच ेकोलऱे कोंफ. 
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जांबऱी ऩाणकोंफडी 

(छामा: लेदाॊत कवॊफे) 

भयाठी नाल: जाॊबऱी ऩाणकोंफडी. 
इंग्रजी नाल: Purple Swamphen (जुने नाल - Purple Moorhen). ळास्त्रीम नाल: 
Porphyrio porphyrio. रांफी: ४३ वेंभी. आकाय: कोंफडीऩेषा भोठा. ओऱख: भोठी, एकॊ दयीत 
जाॊबळ्मा-ननळ्मा लणागची, रार ऩाम, ऩामाची फोटे खऩूच राॊफोऱकी. चोच रार आणण जड. 
चोचीलय रार भाॊवर र्ळयस्त्राण. चारताना ळऩेटीरा झटके देते तेव्शा ळऩेटीखारचा ऩाॊढया 
लणग नजयेत बयतो. आलाज: ‘स्वलनस्वलनिि’ अवा जोयदाय तवेच ‘चक चक’  अवा शऱुलाय 
आलाज कयते. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ऩानथऱीच्मा काठालयची 
लनस्ऩती (याभफाण इ.). भोठे दरदरीच ेिदेळ. खाद्म: धान आदी ऩाणलनस्ऩतीॊच्मा बफमा ल 
कोलऱे कोंफ, तवेच कीटक ल भदृळूयीयी िाणी. 
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लायकयी 

                                                      (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
 
भयाठी नाल: लायकयी. 
इंग्रजी नाल: Eurasian (Common) Coot. ळास्त्रीम नाल: Fulica atra. रांफी: ४२ वेंभी. 
आकाय: गालठी कोंफडीएलढा. ओऱख: एकॊ दयीत भऱकट काऱा, ळऩेटी खऩू आखडू. ऩाॊढयी 
चोच ल भाथ्मालयीर ऩाॊढये र्ळयस्त्राण नजयेत बयणाये.  वऩल्रू याखाडी-तऩककयी आणण गऱा ल 
छाती ऩाॊढयट. आलाज: उॊच ऩट्टीतरा ‘प्मी प्मी’ तवेच एकवायखा केरेरा ‘दऩ दऩ दऩ’. 
व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: भोठ्मा णझरानी, वयोलये ल तराल. खाद्म: 
धानाच ेतवेच ऩाणलनस्ऩतीॊच ेकोलऱे कोंफ, कीटक, भदृळूयीयी िाणी इ.  
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रांफ ळेऩटीिा कभऱऩऺी 

(छामा: डॉ. तारयह वानी) 

भयाठी नाल: राॊफ ळऩेटीचा कभऱऩषी. 
इंग्रजी नाल: Pheasant-tailed Jacana. ळास्त्रीम नाल: Hydrophasianus chirugrus. 
रांफी: ३१ वेंभी. आकाय: नतत्तीयाएलढा (ळऩेटी लगऱता). ओऱख: वलणीच्मा शॊगाभात 
एकॊ दयीत तऩककयी ल ऩाॊढया. राॊफ कोमत्मावायखी तऩककयी ळऩेटी. भानेच्मा भागीर फाजूव 
वोनेयी आलयण. फोटे खऩूच राॊफ. तयॊगत्मा ऩानालय अरगद लालयतो. आलाज: वलणीच्मा 
शॊगाभात लेगऱे ‘भी SS ऊ’ (‘ऩी SS ऊ’) ल ‘भी SS औऩ’ अवे आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. 
वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: तयॊगणाऱ्मा बयऩूय ऩाणलनस्ऩती (र्ळॊगाडा, कभऱ, र्ररी इ.) 
भाजरेल्मा णझरानी, फोडी ल तराल. खाद्म: धानाच ेतवेच ऩाणलनस्ऩतीॊच ेकोलऱे कोंफ, 
ऩाणकीटक, भदृळूयीयी िाणी इ.  
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कांस्मऩंखी कभऱऩऺी 

                                                (छामा: डॉ. तारयह वानी) 
भयाठी नाल: काॊस्मऩॊखी कभऱऩषी. 
इंग्रजी नाल: Bronze-winged Jacana. ळास्त्रीम नाल: Metopidius indicus. रांफी: ३० 
वेंभी. आकाय: नतत्तीयाएलढा. ओऱख: डोके, भान ल छाती चभकदाय काऱी. ऩाठ ल ऩॊख 
काॊस्मलणॉ. आखडू ळऩेटी फदाभी-रार. डोळ्माऩावून भागे रुॊ द ऩाॊढयी बुलई. फोटे खऩूच राॊफ. 
तयॊगत्मा ऩानालय अरगद लालयतो. आलाज: भॊजुऱ ‘र्वक-र्वक-र्वक’ तवेच घळातून काढरेरे 
आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: तयॊगणाऱ्मा बयऩूय ऩाणलनस्ऩती 
(र्ळॊगाडा, कभऱ, र्ररी इ.) भाजरेल्मा णझरानी, फोडी ल तराल. खाद्म: धानाच ेतवेच 
ऩाणलनस्ऩतीॊच ेकोलऱे कोंफ ल भुळ्मा, ऩाणकीटक, भदृळूयीयी िाणी इ. 
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                          हटटली 

  (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ठटटली. 
इंग्रजी नाल: Red-wattled Lapwing. ळास्त्रीम नाल: Vanellus indicus.  
रांफी: ३३ वेंभी. आकाय: नतत्तीयाऩेषा भोठा. ओऱख: लयीर फाजू काॊश्म, खारीर फाजू 
ऩाॊढयी. टोऩी ल छाती काऱी. चोचीलयच े‘लॎटर’ अगदी छोटे ल रार. चोच रार ल काऱे 
टोक. खऩू वालधान ल लटलट कयणाया ऩषी. जोडीने अथला छोट्मा थव्माने याशतो. वकाऱ, 
वामॊकाऱ, ल यात्री उदयबयण. आलाज: त्रार्वक ‘डीड शी डू इट’ अथला ‘डीड-डीड-डीड’ अवे 
आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ऩाण्माजलऱ वऩाट बूिदेळात, 
ळतेात, खाड्माभध्मे. ळशयात इभायतीॊलय वुद्धा घयटे कयतो. खाद्म: कृभी, कीटकाॊच ेवऩरल, 
भदृळूयीयी िाणी इ. 
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भाऱहटटली 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: भाऱठटटली. 
इंग्रजी नाल: Yellow-wattled Lapwing. ळास्त्रीम नाल: Vanellus malabaricus. रांफी: 
२७ वेंभी. आकाय: नतत्तीयाऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजूव येतीवायखा तऩककयी, ऩोट ऩाॊढये. 
काऱी टोऩी. चोचीलय ल खारी रटकणाये भाॊवर वऩलऱे ‘लॎटर’. जोडीने ला छोट्मा थव्माने 
याशते. आलाज: ‘टीSSS ईट’ तवेच ‘ट्लीट- ट्लीट- ट्लीट’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: उजाड भाऱयाने, गलताऱ िदेळ, उजाड ळतेे. कोयड्मा िदेळात. खाद्म: कृभी, 
कीटकाॊच ेवऩरल, भदृळूयीयी िाणी इ. 
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ळेकाट्मा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ळकेाट्मा. 
इंग्रजी नाल: Black-winged Stilt. ळास्त्रीम नाल: Himantopus himantopus. रांफी: २५ 
वेंभी. आकाय: नतत्तीयाऩषेा छोटा. ओऱख: एकॊ दयीत कृष्ट्ण-धलर लणग. ळयीय ऩाॊढये, ऩॊख ल 
डोके काऱे. खऩू राॊफ, ऩातऱ, चटकदाय रार ऩाम. काऱी ऩातऱ चोच. थव्मात याशतो. 
आलाज: ‘चके-चके-चके’ ल ‘कककीकीकी’ अवे आलाज. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
उन्शाळ्मात तरालाकाठी लीण. अचधलास: णझरानी, खाजणीच ेिदेळ, र्भठागये ल तराल. 
खाद्म: धचखर ल उथऱ ऩाण्मातीर कृभी, भदृळूयीयी िाणी, ककटक. 
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                         ऩायला 

 (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ऩायला. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Blue Rock Pigeon. ळास्त्रीम नाल: Columba livia. रांफी: ३३ 
वेंभी. आकाय: ओऱख: एकॊ दयीत कयड्मा यॊगाचा. कयड्मा ळऩेटीच्मा टोकारा काऱा ऩट्टा, 
ऩॊखाॊलय दोन रूॊ द काऱे ऩटे्ट. ळशयी ऩायव्माॊच्मा (Feral Pigeon) यॊगात ल यचनेत वलवलधता 
आढऱते. आलाज: ‘गुटय-गुS, गुटय-गुS’ अवा घुभणाया आलाज कयतात. व्माप्ती: यठशलावी, 
वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: यानटी ऩषी ऩलगतीम कडा-कऩायीॊभध्मे घयटी कयतात. ळशयी ऩायले 
इभायतीॊभध्मे घयटी कयतात. खाद्म: कडधान्म, धान्म, ळेंगदाणे.   
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छोटा तऩककयी होरा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
  भयाठी नाल: छोटा तऩककयी शोरा. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Laughing Dove (जुने नाल – Little Brown Dove). ळास्त्रीम नाल: 
Streptopelia senegalensis. रांफी: २७ वेंभी. आकाय: भैनेऩेषा भोठा. ओऱख: छोटा 
वडऩातऱ आणण राॊफ ळऩेूट अवरेरा शोरा. खारीर फाजू ल डोके तऩककयी-गरुाफी. लयीर 
फाजू एकवभान. छातीच्मा लयच्मा फाजूलय काळ्मा ठठऩक्माॊचा ऩट. आलाज: भदृ ूअवा ‘कुS-
रूS-रूS’ अथला ‘कृ-डू- डू- डू- डू’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: झुडूऩी 
डोंगयाऱ बाग, कोयडलाशू ळतेी तवेच भनुष्ट्म लस्तीत ठदवतो. खाद्म: जर्भनीलय लेचरेरे 
धान्म ल बफमा. 
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                              हठऩकेदाय होरा 

  (छामा: याजू कवॊफे) 

  भयाठी नाल: ठठऩकेदाय शोरा. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Spotted Dove. ळास्त्रीम नाल: Streptopelia sinensis. 
रांफी: ३० वेंभी. आकाय: ऩायव्माऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजूलय गुराफी-वऩलऱवय 
खलल्मािभाणे यचना. भानेच्मा फाजूलय भोठे काळ्मा ऩाॊढऱ्मा ठठऩक्माॊच ेऩट. भान ल 
छाती रारवय गुराफी. ऩषृ्ट्ठबाग ल ळऩेूट गडद कयडा तऩककयी. ळऩेटीची फाशेयीर वऩवे 
फुडाकड ेकाऱी, टोकाकड ेऩाॊढयी. आलाज: भदृ ूळोकाकुर ‘िूिूक –िूिूS... िूS-िूS-
िूS’. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरुी जॊगरे, ळतेीिदेळ तवेच 
भनुष्ट्मलस्तीत ठदवतो. खाद्म: जर्भनीलय लेचरेरे धान्म ल बफमा. 
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रार ऩंखी होरा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: रार ऩॊखी शोरा. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Red Collared Dove. ळास्त्रीम नाल: Streptopelia 
tranquebarica. रांफी: २३ वेंभी. आकाय: भैनेएलढा. ओऱख: नयाच ेडोके ननऱवय-कयड,े 
लयीर फाजू गुराफी-रारवय ल खारीर फाजू गुराफी अवते. भानेलय अधगलट काऱी गऱऩट्टी. 
भादीची लयीर फाजू गडद उदी-तऩककयी, खारीर फाजू गडद वऩलऱवय-कयडी अवून फुड ऩाॊढये 
अवते. आकायाने रशान ल आखडू ळऩेूट. आलाज: ककग ळ लायॊलाय केरेरा ‘ग्रु-गुयय-गु’. व्माप्ती: 
यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: वलयऱ झाडीचे िदेळ, भाऱयान. खाद्म: जर्भनीलय 
लेचरेरे धान्म ल बफमा.  
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कंठलारा होरा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कॊ ठलारा शोरा. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Eurasian Collared Dove (Ring Dove). ळास्त्रीम नाल: 
Streptopelia decaocto. रांफी: ३२ वेंभी. आकाय: भैनेएलढा. ओऱख: एकॊ दयीत कयडा 
तऩककयी यॊग. अधगलट गऱऩट्टी काऱी. ळऩेटीची फाशेयीर ल ऩॊखाॊची आतीर वऩवे ऩाॊढयी. 
आलाज: लायॊलाय केरेरा ‘कुिू...कुक’. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: कोयड े
खरेु िदेळ, लनयामा तवेच ळतेीिदेळ. खाद्म: जर्भनीलय लेचरेरे धान्म ल बफमा. 
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वऩलळ्मा ऩामािी हयोऱी 

                                                      (छामा: डॉ. तारयह वानी) 
 
भयाठी नाल: वऩलळ्मा ऩामाची शयोऱी. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Yellow-footed Green-Pigeon (जुने नाल- (Yellow-legged 
Green-Pigeon). ळास्त्रीम नाल: Treron phoenicopterus. रांफी: ३३ वेंभी. आकाय: 
ऩायव्माएलढा. ओऱख: आकायानी भोठी शयोऱी. कयडी टोऩी आणण कऩाऱ ठशयलट वऩलऱे. रूॊ द 
ठशयलट वऩलऱी गऱऩट्टी. लयीर फाजू कयडी-ठशयली. खाॊद्मालय कपक्कट जाॊबऱा छप्ऩा. ळऩेटीच े
फुड वऩलऱवय. ऩाम ल फोटे वऩलऱी. लषृननलावी. आलाज: भॊजुऱ र्ळऱ घातल्मािभाणे कुॊ जन. 
व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ऩानझडीच ेजॊगर, ग्राभीण बाग आणण ळतेी 
िदेळ. लडा-वऩॊऩऱाच्मा झाडाॊलय थव्माने ठदवतो. खाद्म: पराशायी. लडा-वऩॊऩऱाची यवाऱ पऱे 
वलळऴे विम तवेच इतय छोटी पऱे. 
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                       कयण ऩोऩट   

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कयण ऩोऩट. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Alexandrine Parakeet. ळास्त्रीम नाल: Psittacula eupatria. 
रांफी: ५३ वेंभी. आकाय: ऩायव्माऩेषा भोठा. ओऱख: शा आकायाने खऩू भोठा ठशयला ऩोऩट 
अवून खाॊद्मालय चटकदाय रार यॊगाचा छप्ऩा अवतो. नयाच्मा शनुलटीलय काऱा ऩट्टा अवून 
गळ्मात गुराफी आणण ननऱवय गऱऩट्टी अवते. भादी ल वऩल्राॊभध्मे ह्माचा अबाल. करकर 
कयीत थव्माने उडण्माची वलम. चोच भोठी ल रारफुॊद. आलाज: कॊ ठलाल्मा ऩोऩटाच्मा तुरनेत 
भोठ्माने केरेरा ककग ळ, घोगया ‘ककमा’ अथला ‘की-आश’. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
भुॊफईत वुध्दा र्ळयकाल. अचधलास: गदग झाडीच ेिदेळ तवेच ऩानझडीची लने. खाद्म: 
पऱफागा, जलायी तवेच भक्माच्मा कणवालय ताल भायतो.  
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                           कंठलारा ऩोऩट 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कॊ ठलारा ऩोऩट. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Rose-ringed Parakeet. ळास्त्रीम नाल: Psittacula krameri. 
रांफी: ४२ वेंभी. आकाय: भैनेऩेषा भोठा. ओऱख: कयण ऩोऩटाऩेषा आकायाने छोटा ठशयला 
ऩोऩट. ह्माच्मा खाॊद्मालय रार यॊगाच्मा छप्प्माचा अबाल. नयाच्मा शनुलटीलय काऱी ऩट्टी 
अवून गळ्मात गुराफी गऱऩट्टी अवते. भादी ल वऩल्राॊभध्मे ह्माचा अबाल. भादी ऩूणगत् 
ठशयली. चोच छोटी ल रारफुॊद. करकर कयीत थव्माने उडतात. यात्री िचॊड वॊख्मेत एकबत्रत 
थाऱ्माव मेतात. आलाज: भोठा ल कभी ककग ळ ‘की-आक्’. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: ऩानझडीच ेजॊगर, झाडीच ेिदेळ, ळतेीिदेळ आणण फगीच.े खाद्म: पऱफागा, जलायी 
तवेच भक्माच्मा कणवालय ताल भायतो. पऱे, धान्म, पुराॊभधीर भकयॊद.  
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टोई ऩोऩट 

(छामा: नॊदककळोय दधेु) 

भयाठी नाल: टोई ऩोऩट. 
इंग्रजी साभान्म नाल: Plum-headed Parakeet. ळास्त्रीम नाल: Psittacula 
cyanocephala. रांफी: ३६ वेंभी. आकाय: भैनेऩेषा छोटा. ओऱख: नयाच ेडोके ननऱवय रार 
अवते. लयची चोच वऩलऱी. ळऩेटी ननऱवय ठशयली ल टोक ऩाॊढये. काऱी गऱऩट्टी. भादीच ेडोके 
कयड ेअवून गऱा ल छातीचा लयचा बाग वऩलऱा अवतो. ळऩेटीच ेटोक ऩाॊढये. थव्माने लेगात 
उडतात. आलाज: ककग ळ ‘टुई-टुई-टुई’ अवा घुभणाया आलाज. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग 
भशायाष्ट्र. अचधलास: जॊगर आणण दाट झाडीच ेिदेळ. खाद्म: पऱफागा, जलायी तवेच 
भक्माच्मा कणवालय ताल भायतो. पऱे, धान्म, पुराॊभधीर भकयॊद.  
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कोकीऱ 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कोकीऱ.   
इंग्रजी नाल: Asian Koel. ळास्त्रीम नाल: Eudynamys scolopacea. रांफी: ४३ वेंभी. आकाय: 
कालळ्माएलढा. ओऱख: नय चकाकदाय काऱा अवून वलांगालय ठशयलट झऱाऱी अवते. चोच 
कपक्कट ठशयली. भादी लयीर फाजूव गडद तऩककयी अवून त्मालय ऩाॊढये ठठऩके आणण येऴा 
अवतात. खारीर फाजू ऩाॊढयी अवून त्मालय गडद तऩककयी ऩटे्ट अवतात. दोशोंच ेडोऱे 
चटकदाय रार अवतात. आलाज: नय – भोठ्माने केरेरा उॊचालत जाऊन अचानक थाॊफणाया 
‘कुऊ...कुऊ...कुऊ’ आलाज कयतो. ळलेटी आलाज ककग ळ शोतो. भादी केलऱ ‘ककक-ककक-ककक’ 
केकाटते. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरेु जॊगर, ळतेीिदेळ, ळशयी फगीच.े 
लीण: ऩयबतृ. भादी कालळ्माॊच्मा घयट्मात अॊडी घारते. खाद्म: छोटी-भोठी यवाऱ पऱे. लडा-
वऩॊऩऱाची पऱे (figs), ऩऩई वलळऴे विम. कीटक ल वुयलॊट. 
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ऩालळा 

 (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 भयाठी नाल: ऩालळा. 
इंग्रजी नाल: Common Hawk Cuckoo (जुने नाल – Brainfever Bird). ळास्त्रीम नाल: 
Hierococcyx varius. रांफी: ३४ वेंभी. आकाय: ऩायव्माएलढा. ओऱख: लयीर फाजूव 
एकवायखा कयडा. छाती ताॊफूव अवून त्मालय कुठल्माशी खणुाॊचा अबाल. ऩाॊढऱ्मा ऩोटालय 
ऩातऱ गडद तऩककयी ऩटे्ट. ळऩेटीलय अनेक ऩटे्ट, टोकारा ताॊफूव ऩट्टा. एकॊ दयीत र्ळिा 
ऩक्षमावायखा बावतो. आलाज: ‘ऩेते व्शा’ ‘ऩेते व्शा’ (‘ऩाऊव आरा’ ककॊ ला ‘ऩी-कशा’ अवॊ 
ऐकामरा मेतॊ) ककॊ ला ‘ब्रेनकपलय’ ‘ब्रेनकपलय’ अवा आलाज. म्शणून ऩूलॉ ‘ब्रेनकपलय फडग’ अवे 
नाल शोते. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: झुडूऩी जॊगरे ल ळतेी िदेळ. खाद्म: 
अस्लरअळ्मा, कीटक, छोटी पऱे तवेच लडा-वऩॊऩऱाची यवाऱ पऱे.  
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िातक 

(छामा: डॉ. तारयह वानी) 

भयाठी नाल: चातक. 
इंग्रजी नाल: Pied Cuckoo (जुने नाल – Pied Crested Cuckoo). ळास्त्रीम नाल: Clamator 

jacobinus. रांफी: ३३ वेंभी. आकाय: भैनेएलढा. ओऱख: ठऱक तुया अवरेरा काऱा ऩाॊढया 
ऩषी. लयीर फाजू काऱी. िाथर्भक वऩवाॊलय ऩाॊढया ऩट्टा. ळऩेटीच्मा वऩवाॊची टोके ऩाॊढयी. 
वऩल्राचा यॊग भऱकट तऩककयी, खारीर फाजू याखाडी. आलाज: ‘वऩम-ूवऩमू...ऩी-ऩी-वऩम’ू अवा 
भधयु आलाज. व्माप्ती: ऩालवाळ्मात स्थराॊतय करून मेतो. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: जॊगर, 
झाडीच ेिदेळ, अधग-लाऱलॊटी िदेळ. लीण: ऩयबतृ. वातबाई आठद ऩक्षमाॊच्मा घयट्मात अॊडी 
घारतो. खाद्म: तुडतडु,े अस्लरअळ्मा, कीटक ल कधीकधी छोटी पऱे. कधीकधी जर्भनीलय 
उतरून कचऱ्मात खाद्म शुवकतो.   
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बायद्लाज 

(छामा: अल्केळ ठाकये) 

भयाठी नाल: बायद्लाज. 
इंग्रजी नाल: Greater Coucal. ळास्त्रीम नाल: Centropus sinensis. रांफी: ४८ वेंभी. आकाय: 
कालळ्माऩेषा भोठा. ओऱख: बायद्लाजाच ेवॊऩूणग ळयीय चकाकदाय ननऱवय ठशयले अवून ऩॊख 
चटकदाय फदाभी यॊगाच ेअवतात. चशेेया काऱवय तऩककयी अवून डोऱे गुॊजीिभाणे रार 
अवतात. जर्भनीलय चारतो ल झुडूऩाॊभध्मे बटकतो. आलाज: ‘कुऩ- कुऩ-कुऩ–कुऩ’ अवा 
घुभणाया ल लाढत जाणाया आलाज कयतो. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरेु 
जॊगर, घनदाट झुडूऩी िदेळ, भाऱयाने तवेच फगीच.े खाद्म: वुयलॊट, भोठे कीटक, गोगरगामी, 
वयड,े छोटे उॊदीय, ऩक्षमाॊची अॊडी इ.  
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गव्हाणी घुफड  

 (छामा: डॉ. गजानन लाघ) 

भयाठी नाल: गव्शाणी घुफड. 
इंग्रजी नाल: Barn Owl. ळास्त्रीम नाल: Tyto alba. रांफी: ३६ वेंभी. आकाय: कालळ्माऩेषा 
छोटा. ओऱख: स्लच्छ ऩाॊढया चऩटा चशेेया, काऱे डोऱे. लयीर फाजू वऩलऱवय-वोनेयी आणण 
कयडी ल त्मालय काळ्मा ल ऩाॊढऱ्मा आऱ्मा. खारीर फाजू ऩाॊढयी ते वोनेयी अवून त्मालय काऱे 
ठठऩके. शे ननळाचय अवून ठदलवा जुन्मा इभायती ल झाडाच्मा ढोरीत वलश्राॊती कयतात. 
आलाज: वलवलध िकायच ेधचत्काय (जवे ‘स्िीच.. स्िीच’) ल कपस्कायण्माच ेआलाज. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: जॊगर, ळतेीिदेळ तवेच ळशयाॊभध्मे. खाद्म: भुख्मत्ले 
उॊदीय शे खाद्म अवल्माभुऱे अनतळम उऩमुक्त ऩषी.   
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जंगरी वऩगंऱा 

                                                       (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
भयाठी नाल: जॊगरी वऩॊगऱा. 
इंग्रजी नाल: Jungle Owlet. ळास्त्रीम नाल: Glaucidium radiatum. रांफी: २० वेंभी. 
आकाय: वाऱुॊकीएलढा. ओऱख: वलांगालय ताॊफूव-तऩककयी ऩटे्ट अवरेरा वऩॊगऱा. ऩॊखाॊलय ताॊफूव 
ऩटे्ट, ऩण ऩाठीलयीर ऩटे्ट भात्र कपक्कट वऩलऱवय. ननळाचय. आलाज: जोयकवऩणे केरेरा 
‘काओ... काओ... काओ’ आणण भागाशून ‘काओ-कुक...काओ-कुक’ अवा लायॊलाय केरेरा. 
व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खलु्मा जॊगराभध्मे. खाद्म: भुख्मत्ले कीटक, 

कधीकधी वयडे, छोटे उॊ दीय. 
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वऩगंऱा 

(छामा: नॊदककळोय दधेु) 

भयाठी नाल: वऩॊगऱा. 
इंग्रजी नाल: Spotted Owlet. ळास्त्रीम नाल: Athene brama. रांफी: २१ वेंभी. आकाय: 
वाऱुॊकीएलढा. ओऱख: ह्माच्मा ऩॊखाॊलय, ऩाठीलय तवेच भुकुटालय ऩाॊढये ठठऩके अवतात. 
खारीर फाजू भऱकट अवून त्मालय तऩककयी ठठऩके अवतात. चशेेयेऩट्टी कपक्कट अवून 
भागीर फाजूव कपक्कट गऱऩट्टी अवते. ऩशाटे, वामॊकाऱी तवेच यात्री किमाळीर अवतो. 
आलाज: ककॊ चाऱल्मािभाणे ककग ळ ‘धचरुय-धचरुय-धचरुय’ आणण रगेच केरेरा ‘धचलक-धचलक-
धचलक’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ळतेीिदेळ, गालखेड्माजलऱ तवेच 
जॊगरात. खाद्म: भुख्मत्ल ेकीटक, कधीकधी छोटे ऩषी, छोटे उॊदीय, वयडे, इ.   
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यान वऩगंऱा 

(डालीकडच ेछामा: अल्केळ ठाकये, उजलीकडच ेछामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: यान वऩॊगऱा. 
इंग्रजी नाल: Forest Owlet. ळास्त्रीम नाल: Heteroglaux blewitti. रांफी: २३ वेंभी. 
आकाय: वाऱुॊकीएलढा. ओऱख: एकॊ दयीत गडद कयडा-तऩककयी वऩॊगऱा अवून भुकुट ल ऩाठीलय 
अगदीच अस्ऩष्ट्ट ठठऩके अवतात. भानेच्मा भागीर फाजूव गऱऩट्टीचा अबाल. ऩॊख आणण 
ळऩेटीलय रूॊ द तऩककयी-काऱऩट आणण ऩाॊढये ऩटे्ट. छाती गडद तऩककयी अवून छातीच्मा लयीर 
बागालय रूॊ द ऩाॊढये ऩटे्ट अवतात. ऩोटाकडीर बाग भात्र स्लच्छ ऩाॊढया अवतो. नय, भादी ल 
वऩल्राॊभध्मे फयीच वलवलधता आढऱते. ठदलवा किमाळीर. आलाज: स्ऩष्ट्ट भॊजुऱ कोककऱेिभाणे 
‘लूऊऊ- लूऊऊ’ तवेच ‘ळुक-ळुक’ केल्मािभाणे ‘श्री...श्री...’ अवा आलाज काढतात. व्माप्ती: 
वातऩुड्मातीर भेऱघाट, नयनाऱा, लान, मालर, तोयणभाऱ अबमायण्मात नोंद. तानवाभध्मे 
वुद्धा आढऱतो. अचधलास: वागलान फशुर ऩानझडीच ेजॊगर. खाद्म: भुख्मत्ले कीटक, कधीकधी 
छोटे ऩषी, छोटे उॊदीय, वयड,े इ.   
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गाल ऩाकोऱी  

                                                   (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: गाल ऩाकोऱी.   
इंग्रजी नाल: Little Swift (जुने नाल - House Swift). ळास्त्रीम नाल: Apus affinis. रांफी: 
१५ वेंभी. आकाय: धचभणीएलढा. ओऱख: शी ऩाकोऱी छोटी, जाडजूड ल काऱवय अवून ऩाॊढया 
गऱा ल ऩाॊढया ऩाश्लगबाग ठशची ओऱख ऩटलीतो. ळऩेटीच ेटोक ककॊ धचत दबुॊगरेरे, जलऱऩाव 
चौकोनी अवते. करकर कयीत थव्माने उडण्माची वलम. आलाज: जरद आणण ककग ळ ‘र्वक-
र्वक-र्वक-र्वक’ लायॊलाय आलाज कयतो. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: उॊच 
कडा, जुन्मा ल बग्न इभायती, गाल ल ळशये. खाद्म: उडणाये कीटक. 
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नीऱकंठ 

 (छामा: लेदाॊत कवॊफे) 

 भयाठी नाल: नीऱकॊ ठ. 
इंग्रजी नाल: Indian Roller. ळास्त्रीम नाल: Coracias benghalensis. रांफी: ३३ वेंभी. आकाय: 
ऩायव्माएलढा. ओऱख: फवरेरा अवताना ठदवून न ऩडणाया ऩॊखाॊचा ल ळऩेटीचा वुयेख 
ठशयलट-नीऱा यॊग उडताना ठदवून ऩडतो. भान ल खारची फाजू ताॊफूव-तऩककयी अवून गऱा ल 
कानालय ऩाॊढऱ्मा येऴा अवतात. वलणीच्मा शॊगाभात वुॊदय शलाई कवयती कयतो. आलाज: ‘चॎक 
चॎक चॎक’ अवा ककग ळ आलाज तवेच ककॊ चाऱल्मावायखे अनेक आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. 
वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरेु जॊगर, भाऱयाने, ळतेीिदेळ, तवेच फगीच्माॊभध्मे. खाद्म: 
ळतेातीर ककटकाॊलय ताल भायतो. ळतेीवाठी उऩमकु्त ऩषी. फेडूक, वयड,े वलॊच ूइ. वुध्दा 
खातो.  
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कलड्मा हढलय 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कलड्मा ठढलय. 
इंग्रजी नाल: Pied Kingfisher. ळास्त्रीम नाल: Ceryle rudis. रांफी: ३१ वेंभी. आकाय: 
वाऱुॊकीऩेषा भोठा. ओऱख: शा काऱा ऩाॊढया ठढलय अवून लयीर फाजू, डोके तवेच ळऩेटी 
काळ्मा-ऩाॊढऱ्मा ऩट्टम्ाॊची नषी अवते. ठऱक ऩाॊढयी बुलई अवते. नयाच्मा गळ्मात छातीलय 
दोन तय भादीच्मा छातीलय एक काऱा ऩट्टा अवतो. आलाज: ककणककणनाया स्ऩष्ट्ट ‘चीरूग क 
चीरूग क’ अवा आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: वॊथ लाशणाऱ्मा नद्मा, 
तऱी, ओढे, खाड्मा, भाऱयानालयीर डफकी. खाद्म: भावे, फेडूकभावे, फेडूक तवेच जरीम 
कीटक. 
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साभान्म हढलय 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: वाभान्म ठढलय. 
इंग्रजी नाल: Common Kingfisher (जनेु नाल- Common Kingfisher). ळास्त्रीम नाल: Alcedo 

atthis. रांफी: १६ वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा भोठा. ओऱख: लयीर फाजू चटकदाय ठशयलट-
ननऱी अवून खारची फाजू कपक्कट नारयॊगी अवते. उडताना ऩाठ ते ळऩेटीच्मा भध्मातून 
जाणायी चकाकदाय ननऱी येऴा ठदवते. कानालयची वऩवे नारयॊगी अवतात. ळऩेटी आखडू. 
आलाज: उॊच ऩट्टीतरा ककग ळ ‘ची ची’ तवेच लायॊलाय केरेरा ‘धचट-ईट-ईट’. व्माप्ती: यठशलावी. 
वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: गोड्मा ऩाण्माच ेतराल, खायपुटीची जॊगरे, आणण वभुद्रककनाये. 
खाद्म: छोटे भावे, फेडूकभावे, तवेच जरीम कीटक. 
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ऩांढऱ्मा छातीिा हढलय 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ऩाॊढऱ्मा छातीचा ठढलय. 
इंग्रजी नाल: White-throated Kingfisher. ळास्त्रीम नाल: Halcyon smyrnensis. रांफी: २८ वेंभी. 
आकाय: वाऱुॊकीऩेषा भोठा. ओऱख: चोच रार, डोके ल खारीर फाजू चॉकरेटी तऩककयी 
अवते. लयीर फाजू ठशयलट-ननऱी अवते. गऱा  आणण छाती ऩाॊढयी अवते. आलाज: 
जोयकवऩणे केरेरा शवल्मािभाणे ‘ककरीरीरी’. त्माभुऱेच ठशॊदीत ‘ककरककरा’ शे नाल ऩडरे 
आशे. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: तराल, वयोलये, खाड्मा तवेच 
‘ककॊ गकपळय’ अवूनशी ऩाण्माऩावून दयू ळतेीिदेळ, फगीच,े जॊगराच्मा कडरेा, ळशयात आढऱतो. 
खाद्म: भावे, फेडूकभावे, वयड,े तुडतुड,े तवेच इतय कीटक. ळतेात कीटक ननमॊत्रणाच ेकामग 
कयतो. 
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हुदहुद 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे)  

भयाठी नाल: शुदशुद. 
इंग्रजी नाल: Common Hoopoe. ळास्त्रीम नाल: Upupa epops. रांफी: ३१  वेंभी. आकाय: 
वाऱुॊकीऩेषा भोठा. ओऱख: भुख्मत्ले ताॊफूव-नारयॊगी यॊगाचा. ऩॊख ल ळऩेटी काऱे-ऩाॊढये ल 
ऩटे्टदाय अवते. डोक्मालय ऩॊख्मािभाणे तुया अवतो. चोच राॊफ ल फाकदाय अवते. आलाज: 
लायॊलाय केरेरा ‘शु-ऩो’ ‘ऩुऩ-ऩुऩ-ऩुऩ’. व्माप्ती: यठशलावी, वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरुी 
भाऱयाने, ळतेीिदेळ, फगीच ेतवेच ग्राभीण बाग. खाद्म: कीटक, कीटकाॊच ेवऩरल तवेच 
अळ्मा. ळतेीउऩमोगी ऩषी. 
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लेडा याघू 

 (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: लेडा याघू. 
इंग्रजी नाल: Green Bee-eater (जुने नाल – Small Bee-eater). ळास्त्रीम नाल: Merops orientalis. 
रांफी: १६-१८ वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा भोठा. ओऱख: एकॊ दयीत ठशयला, ळऩेटीची भध्मवऩवे 
राॊफ. घवा नीऱा ककॊ ला ठशयला आणण गळ्मात काऱा कॊ ठ. ह्माची दोन रूऩे अवून एकाचा (M. 
o. beludschicus) घवा ननऱा, भुकुट ल भान ठशयली अवून त्मालय ककॊ धचत वोनेयी झऱाऱी 
अवते. दवुऱ्माचा घवा ठशयला, गार ननऱे अवून भुकुट, भान ल ऩाठीचा लयचा बाग 
चकाकदाय ताॊफूव अवतो (M. o. ferrugeiceps). आलाज: घळातून काढरेरा ककणककणनाया 
‘री-री-री’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: भाऱयाने, ककनायऩट्टीचा िदेळ, 
गामयान तवेच अधग लाऱलॊटी िदेळ. खाद्म: उडणाये कीटक, वलळऴेकरून भधभाळा, 
गाॊधीरभाळा, चतुय (Dragonfly), वुई (Damselfly) ल पुरऩाखये. 
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ननळ्मा ळेऩटीिा याघू 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ननळ्मा ळऩेटीचा याघू. 
इंग्रजी नाल: Blue-tailed Bee-eater. ळास्त्रीम नाल: Merops philippinus. रांफी: २३-२६ वेंभी. 
आकाय: फुरफुरऩेषा भोठा. ओऱख: एकॊ दयीत ताॊफूव छटा अवरेरा ठशयला याघू. गऱा फदाभी 
अवून शा यॊग कानाऩमतं. ऩाश्लगबाग ल ळऩेटी ननऱी. बुलईजलऱ अगदी थोडका ननऱा यॊग. 
थव्माने याशतो. आलाज: इतय याघूिभाणे ककणककणनाया ‘बफयीरयक बफयीरयक’. व्माप्ती: 
देळाॊतगगत स्थराॊतय कयणाया. वलदबागत लीण, ऩ. भशायाष्ट्रात ठशलाऱी तय इतयत्र िलावी 
ऩाशुणा. वलदबागत भोठ्मा नद्माॊककनायी (ताऩी, लधाग, कन्शान) वाभुठशक लीण. अचधलास: 
नद्माॊजलऱ खलु्मा िदेळात, तराल, वयोलये. खाद्म: उडणाये कीटक, वलळऴेकरून चतुय 
(Dragonfly), भधभाळा, पुरऩाखये, गाॊधीरभाळा, वुई (Damselfly) इ.  
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बायतीम याखी धनेळ 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: बायतीम याखी धनेळ. 
इंग्रजी नाल: Indian Grey Hornbill. ळास्त्रीम नाल: Ocyceros birostris. रांफी: ५० वेंभी. 
आकाय: घायीएलढा. ओऱख: ह्माच्मा चोचीलयच ेर्ळॊग ठऱक, टोकदाय ल काऱऩट यॊगाच े
अवते. चोचीच्मा फुडाकड ेकाऱा यॊग अवतो तय टोकाकड ेनयाभध्मे ऩाॊढया ल भादीभध्मे 
ककयर्भजी यॊग अवतो. उड्डाण वऩवाॊच ेतवेच ळऩेटीच्मा वऩवाॊच ेटोक ऩाॊढये अवते. भादीच े
र्ळॊग आकायाने थोड ेरशान अवून टोकाकड ेफोथट अवते. नयाच्मा डोळ्माबोलतीची त्लचा 
काऱी अवते तय भादीच्मा डोळ्माबोलतीची त्लचा रारवय-नारयॊगी अवते. वऩल्राच्मा चोचीलय 
र्ळॊग नवते. आलाज: भोठ्माने केरेरा घायीवायखा ‘ककमाSS’ ‘ची-ऊल’ तवेच जरद ‘ऩी-ऩी-ऩी-
ऩीऩीऩीउ’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ऩानझडीची लने, ळतेीजलऱची जॊगरे, 
तवेच बयऩूय पऱझाड ेअवरेल्मा ळशयी बागात. खाद्म: भुख्मत्ले पराशायी, वलळऴे करून लडा-
वऩॊऩऱाची (figs) यवाऱ पऱे, कीटक तवेच छोटे िाणी (वयडे, गोगरगामी इ.). 
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तांफट 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ताॊफट. 
इंग्रजी नाल: Coppersmith Barbet. ळास्त्रीम नाल: Megalaima haemacephala. रांफी: १७ वेंभी. 
आकाय: धचभणीऩेषा भोठा. ओऱख: भुख्मत्ले ठशयला. कऩाऱालय ल गळ्मालय रार छप्ऩे 
अवतात. घवा तवेच डोळ्माबोलती चटकदाय वऩलऱे लतुगऱ. ऩाम चटकदाय रार. आलाज: 
भोठ्माने लायॊलाय केरेरा, बाॊड ेठोकल्मािभाणे ‘टुक-टुक-टुक’ अवा अवतो. आलाज कुठून मेतो 
शे कऱत नाशी. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ळुष्ट्क तवेच आद्रग ऩानगऱीच े
िदेळ, ळशयाॊभध्मे. खाद्म: भुख्मत्ले पराशायी, वलळऴे करून लडा-वऩॊऩऱाची (figs) यवाऱ पऱे, 
इतय पऱे. पुराॊभधीर भधयुव, तवेच ऩॊखलारी लाऱली. 
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डोंफायी िंडोर 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: डोंफायी चॊडोर. 
इंग्रजी नाल: Ashy-crowned Sparrow-lark (Ashy-crowned Finch-lark). ळास्त्रीम नाल: 
Eremopteryx griseus. रांफी: १३ वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजूव 
भातकट-तऩककयी, फवका चॊडोर. चोच जाड, तुया नाशी. भुकुट याखाडी. डोळ्माभधनू जाणायी 
काऱी ऩट्टी. चोचीऩावून फुडाऩमतं खारीर फाजू काऱी. ठदवामरा एकॊ दयीत नय धचभण्मावायखा 
तय भादी धचभणी वायखी. आलाज: वलणीच्मा शॊगाभात वुॊदय शलाई कवयती कयीत 
फावयीवायखे ळलेटी राॊफ ‘व्शीची’ ने वॊऩणाये स्लय आऱलतो. वुरुलातीरा तीवेक भीटय उॊची 
गाठून ऩॊख फॊद करून खारी झऩेालतो, भध्मेच ऩॊख ऩवयलून पडपडत आणखी थोडी उॊची 
गाठतो. ऩुन्शा झऩे, ऩुन्शा उॊची अवे दोनतीनदा झाल्मालय एखाद्मा उॊचलट्मालय ला खडकालय 
वलवालतो. व्माप्ती: यठशलावी. वह्माद्री वोडून वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ऩडीक ळतेजर्भनी, 
खरेु झुडूऩी िदेळ, ननम्न-लाऱलॊटी िदेळ, खरुी खडकाऱ भाऱयाने. खाद्म: यानटी लनस्ऩती 
तवेच गलताच्मा बफमा. कीटक.     
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तायलारी शबगंयी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
भयाठी नाल: तायलारी र्बॊगयी. 
इंग्रजी नाल: Wire-tailed Swallow. ळास्त्रीम नाल: Hirundo smithii. राफंी: १४ वेंभी. 
आकाय: धचभणीएलढा. ओऱख: लयीर फाजूव चकाकदाय ननऱा, डोक्मालय फदाभी टोऩी. 
खारीर फाजू ऩाॊढयी ळुभ्र. ळऩेटीची दोन धाग्मावायखी राॊफ वऩवे ओऱख ऩटवलतात. आलाज: 
‘चीरयगक-लीट’ ‘चीट-चीट’ तवेच ‘धचचीऩ-धचचीऩ’ अवे आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग 
भशायाष्ट्र. अचधलास: ळतेीिदेळ, खरुी भाऱयाने, ऩाण्माजलऱ, जवे ऩाट, नद्मा, तराल, इ. 
तवेच उन्शाळ्मात बातखाचये. खाद्म: कीटकबषी. उडणाये कीटक शलेत भटकालतो.   
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भाऱ शबगंयी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: भाऱ र्बॊगयी. 
इंग्रजी नाल: Barn Swallow (जुने नाल – Common Swallow). ळास्त्रीम नाल: Hirundo 
rustica. रांफी: १८ वेंभी. आकाय: धचभणीएलढा. ओऱख: छाती तवेच लयीर फाजूव 
चकाकदाय ननऱा. कऩाऱ ल गऱा चटक रार. खारीर फाजू ऩाॊढयी. ळऩेटीची दोन वऩवे 
धाग्मािभाणे राॊफ. ठशलाळ्मात िचॊड वॊख्मेत वलद्मतु तायाॊलय थले जभतात. आलाज: स्ऩष्ट्ट 
‘लीट-लीट’ तवेच ‘व्शीट-व्शीट’. व्माप्ती: स्थराॊतरयत. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरुी 
भाऱयाने, ळतेीिदेळ, तराल तवेच नद्माॊजलऱ. खाद्म: कीटकबषी. उडणाये कीटक शलेत 
भटकालतो.   
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कलड्मा ऩयीट 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे)  

भयाठी नाल: कलड्मा ऩयीट. 
इंग्रजी नाल: White-browed Wagtail (जुने नाल: Large Pied Wagtail). ळास्त्रीम नाल: Motacilla 

maderaspatensis. रांफी: २१ वेंभी. आकाय: फुरफुर एलढा. ओऱख: वलागत भोठा काऱा-ऩाॊढया 
ऩयीट. लयीर फाजू, डोके, गऱा, छाती ल ळऩेटी काऱी. छातीखारीर फाजू ऩाॊढयी. ऩाॊढयी स्ऩष्ट्ट 
बुलई. ऩॊखालय रुॊ द ऩाॊढया ऩट्टा. आलाज: जोयकव ‘चीज-्जॎट्’ अवा आलाज. वलणीच्मा शॊगाभात 
दमाऱ ऩक्षमावायखे वलवलध भधयु आलाज काढतो तवेच र्ळऱ घारतो. व्माप्ती: यठशलावी. 
वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: नद्मा, तराल, वयोलये, ऩाटफॊधाये आदीॊच्मा काठालय. ळशयात तवेच 
खेड्मात. खाद्म: छोटे कीटक, कोऱी तवेच छोटे अऩषृ्ट्ठलॊळीम िाणी. 
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शळऩाई फुरफुर 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: र्ळऩाई फुरफरु. 
इंग्रजी नाल: Red-whiskered Bulbul. ळास्त्रीम नाल: Pycnonotus jocosus. रांफी: २० वेंभी. 
आकाय: वाऱुॊकीऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजूव तऩककयी. डोके ल त्मालय टोकदाय काऱा 
तुया. खारीर फाजू ल गार ऩाॊढये. डोळ्माभागे रार कल्रे. फुड रार. अलमस्क ऩक्षमाॊना रार 
कल्रे नवतात ल फुड कपक्कट नारयॊगी अवते. आलाज: फडफड्मा स्लबालाचा. गाताना 
‘ऩेटीग्रील-ककक ऩेटीग्रील’ अवे स्ऩष्ट्ट फोर. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र.  अचधलास: खरेु 
जॊगर, झुडूऩी लने, फगीच,े खेड्माॊजलऱ तवेच ळतेीिदेळात. रारफुड्मा फुरफरुऩेषा जास्त 
घनदाट झाडीच्मा िदेळात. खाद्म: कीटक, छोटी पऱे, लडा-वऩ ॊऩऱाची यवाऱ पऱे, पुरातीर 
भकयॊद.   
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रारफुड्मा फुरफुर 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: रारफुड्मा फुरफुर.  
इंग्रजी नाल: Red-vented Bulbul. ळास्त्रीम नाल: Pycnonotus cafer. रांफी: २० वेंभी. आकाय: 
वाऱुॊकीऩेषा छोटा. ओऱख: डोके ल गऱा काऱा. डोक्मालय तुया अवल्मािभाणे उॊचलटा. ऩाठ 
ल छाती तऩककयी ल त्मालय खलरे. फुड रार. काऱवय ळऩेटीच्मा वऩवाॊना काऱे टोक. आलाज: 
फडफड्मा स्लबालाचा. ‘फी-केअय-पुर’ तवेच ‘फी-स्क्लक-स्क्लक’ अवे फोर. वॊकटकाऱी ‘ऩीऩ-ऩीऩ’ 
अवा एकवायखा आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ळतेीिदेळ, झुडूऩी 
िदेळ, भानली लस्तीत, फगीच,े वलयऱ जॊगर. खाद्म: कीटक, छोटी पऱे, लडा-वऩॊऩऱाची यवाऱ 
पऱे, पुरातीर भकयॊद.   
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उदी ऩाठीिा खाहटक 

 

 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: उदी ऩाठीचा खाठटक.  
इंग्रजी नाल: Bay-backed Shrike. ळास्त्रीम नाल: Lanius vittatus. रांफी: १८ वेंभी. आकाय: 
फुरफुरऩेषा छोटा. ओऱख: आकायाने छोटा खाठटक. ऩाठ फदाभी यॊगाची, खारीर ऩाठ ऩाॊढयी, 
काळ्मा ऩॊखाॊलय ठऱक ऩाॊढया ऩट्टा. चशेऱ्मालयचा काऱा फुयखा भुकुटाऩमतं. काळ्मा ळऩेटीची 
फाशेयीर वऩवे ऩाॊढयी. आलाज: आलाज ककग ळ फडफड केल्मावायखा. गातो तेव्शा इतय ऩक्षमाॊचा 
आलाजाॊची भधयु स्लयात नक्कर कयतो. व्माप्ती: यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. अचधलास: 
कोयड्मा िदेळातीर खरेु झुडूऩी िदेळ, झुडूऩी लने, ळतेीिदेळ. खाद्म: तुडतडु,े इतय भोठे 
कीटक, वयड ेइ.    
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तांफूस ऩाठीिा खाहटक 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ताॊफूव ऩाठीचा खाठटक. 
इंग्रजी नाल: Long-tailed Shrike (जुने नाल: Rufous-backed Shrike). ळास्त्रीम नाल: Lanius 

schach. रांफी: २५ वेंभी. आकाय: फुरफुरऩेषा भोठा. ओऱख: राॊफ ळऩेटी, ऩाठ तवेच छाती 
ल ऩोटाची फाजू ताॊफूव-तऩककयी. भुकुट ल लयची ऩाठ कयडी. ऩॊख काऱऩट ल त्मालय छोटा 
ऩाॊढया डाग. ळऩेटी काऱी. आलाज: आलाज ककग ळ यागालल्मावायखा. गातो तवे्शा इतय 
ऩक्षमाॊचा आलाजाॊची भधयु स्लयात नक्कर कयतो; स्लत्ळीच फडफड केल्मावायखी. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरेु झाडीच ेिदेळ तवेच ळतेीिदेळ. खाद्म: नाकतोड,े 
इतय भोठे कीटक, वयड,े छोटे वस्तन िाणी इ. अधगलट खाल्रेरी र्ळकाय काट्मात रटकलून 
ठेलामची वलम, म्शणून ‘खाठटक’ शे नाल. 
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दमाऱ

 
(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: दमाऱ.  
इंग्रजी नाल: Oriental Magpie-Robin. ळास्त्रीम नाल: Copsychus saularis. रांफी: २० 
वेंभी. आकाय: फुरफुर एलढा. ओऱख: नयाची लयीर फाजू, डोके ल छाती ननऱी (ठदवते भात्र 
काऱी). ऩॊखालय रूॊ द ऩाॊढया ऩट्टा. ऩोट ल फुड ऩाॊढये. भादी अळीच ऩण लयीर फाजू ल छाती 
ननळ्माऐलजी काऱऩट अवते. दोशोंनाशी ळऩेूट उबी कयण्माची वलम. आलाज: भोक्माच्मा 
ठटकाणालरून जोयकवऩणे स्ऩष्ट्ट ल भधयु गीत आऱलतो. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: कोयड ेतवेच आद्रग ऩानगऱीच ेजॊगर, दयु्मभ लन, तवेच भानली लस्तीत. खाद्म: 
कीटक तवेच पुरातीर भकयॊद (काटेवालय ल ऩाॊगाया वलळऴे विम). छोट्मा झुडुऩालय अथला 
र्बॊतीलय फवून अचानक झऩे घेऊन जर्भनीलयचा कीटक ऩकडतो.  
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िीयक  

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 
भयाठी नाल: चीयक. 
इंग्रजी नाल: Indian Robin. ळास्त्रीम नाल: Saxicoloides fulicatus. राफंी: १६ वेंभी. 
आकाय: धचभणी एलढा. ओऱख: नय चकाकदाय काऱा ल ऩॊखालय ऩाॊढया भोठा स्ऩष्ट्ट ऩट्टा. 
ऩोट ल फुड फदाभी. भादी लयीर फाजूव तऩककयी, कानालयीर वऩवे ताॊफूव. ऩॊखालय ऩाॊढया ऩट्टा 
नवतो. खारीर फाजू कयडी-तऩककयी ल फुड फदाभी. दोशोंनाशी ळऩेूट उबी कयण्माची वलम. 
आलाज: उॊच ऩट्टीतरा धचयका आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: कोयड्मा 
खडकाऱ बागातीर झुडूऩाॊभध्मे, ळतेीिदेळात तवेच ग्राभीण बागात. खाद्म: कीटक ल त्माॊची 
अॊडी, कोऱी इ. 
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तऩककयी गप्ऩीदास 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: तऩककयी गप्ऩीदाव. 
इंग्रजी नाल: Indian Chat (जुने नाल - Brown Rock Chat). ळास्त्रीम नाल: Cercomela 
fusca. रांफी: १७ वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा भोठा. ओऱख: नय भादी ठदवामरा वायखे. 
लयीर फाजूव एकवभान तऩककयी, खारीर फाजूव ताॊफूव-तऩककयी. ऩॊख गडद ल ळऩेूट 
काऱऩट. आलाज: झुकून केरेरा र्ळऱघातल्मा वायखा ‘चीS’ अवा आलाज. वलणीच्मा शॊगाभात 
कस्तयूावायखा भॊजुऱ गातो. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खडकाऱ टेकड्मा, 
खदानी, ऩडक्मा, बग्न इभायती, ळशयातीर ऩडके अथला ळाॊत लाड.े खाद्म: जर्भनीलय 
ऩकडरेरे कीटक. 
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याखी सातबाई 

 (छामा: अननर भशाजन) 

भयाठी नाल: याखी वातबाई. 
इंग्रजी नाल: Large Grey Babbler. ळास्त्रीम नाल: Turdoides malcolmi. रांफी: २८ 
वेंभी. आकाय: वाऱुॊकीऩेषा भोठा. ओऱख: एकॊ दयीत याखाडी-तऩककयी. लयीर ऩाठीलय गडद 
तऩककयी खणुा. कऩाऱालय कपक्कट याखी येऴा. गऱा ल छातीलय कपक्कट गुराफी-कयडा. डोऱा 
ल चोचीच्मा भध्मे कयडी येऴा. फुफुऱॊ वऩलऱी. कपक्कट चोच, ऩाम तऩककयी-कयड.े एखाद्मा 
डझनबय वातबाईंचा थला अवतो. आलाज: थव्मातीर अनेक ऩषी एकाचलेऱेव बाॊडल्मावायखा 
एकवायखा ‘कम-कम-कम’ अवा गरका कयतात. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: खरुी कोयडी झुडुऩे, ळतेीिदेळ, फगीच.े घनदाट जॊगर टाऱतो. खाद्म: ककड-ेकीटक, 
झुयऱ, कोऱी, कीटकाॊच ेवऩरल, लडा-वऩ ॊऩऱाची यवाऱ पऱे, धान्म, पुरातीर भकयॊद. 
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जंगरी सातबाई 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: जॊगरी वातबाई. 
इंग्रजी नाल: Jungle Babbler. ळास्त्रीम नाल: Turdoides striata. रांफी: २५ वेंभी. 
आकाय: वाऱुॊकीऩेषा भोठा. ओऱख: भातकट तऩककयी लणग. डोऱे ऩाॊढये. चोच ल ऩाम 
वऩलऱवय. ऩुठ्ठा वऩलऱवय ल ळऩेटी ताॊफूव-तऩककयी. गऱा कयडा, छातीलय तऩककयी येऴा, ऩोट 
ककयर्भजी-तऩककयी. आलाज: ककग ळ ‘के-के-के’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: 
ळतेीिदेळ, ऩानगऱीच ेजॊगर, फगीच.े खाद्म: जर्भनीलयीर ऩाराऩाचोऱा शुवकत ककड-ेकीटक, 
झुयऱ, कोऱी, कीटकाॊच ेवऩरल ळोधतात. लडा-वऩ ॊऩऱाची यवाऱ पऱे, धान्म, पुरातीर भकयॊद.  
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वऩलळ्मा डोळ्मांिा सातबाई 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: वऩलळ्मा डोळ्माॊचा वातबाई. 
इंग्रजी नाल: Yellow-eyed Babbler. ळास्त्रीम नाल: Chrysomma sinensis. रांफी: १८ 
वेंभी. आकाय: फुरफुर ऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजूव रारवय-तऩककयी ल ऩॊख फदाभी. 
चोच जड ल काऱी. छाती, गऱा, बुलई आणण डोऱे ल चोचीभध्मे ऩाॊढया. ऩोट ल खारीर फाजू 
वऩलऱवय-तऩककयी. फुफुऱ वऩलऱे ल त्माबोलती नारयॊगी कड.े आलाज: गाताना वलवलध भधयु 
स्लय उच्चायतो. ‘री-रयट-यी-यी-यी’ अळी वुरुलात करून ‘टुले-ट्लाश’ अवा ळलेट. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: उॊच गलताऱ िदेळ. झुडूऩी िदेळ, काटेयी लने, लेऱूची 
फने तवेच ळतेीिदेळ. खाद्म: कोऱी, कीटक, छोटी पऱे तवेच पुरातीर भकयॊद.  
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याखी लटलट्मा  

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: याखी लटलट्मा. 
इंग्रजी नाल: Ashy Prinia (जुने नाल: Ashy Wren Warbler). ळास्त्रीम नाल: Prinia 
socialis. रांफी: १३ वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा छोटा. ओऱख: भुकुट ल कानालयीर वऩवे 
भातकट-याखाडी. वलणीच्मा शॊगाभात लयीर ऩाठ भातकट याखाडी. वलणीच्मा शॊगाभाफाशेय लयीर 
फाजू ताॊफूव-तऩककयी. खारीर फाजू नारयॊगी-वऩलऱवय. अधगलट ऩाॊढयी बुलई (कधी कधी 
अबाल). डोऱे रार. ळऩेटीरा टोके ऩाॊढयी ल टोकाऩुलॉ काऱा ऩट्टा. आलाज: लायॊलाय केरेरा 
जोयकव ‘स्जम्भी-स्जम्भी-स्जम्भी’, तवेच धायदाय ‘टी-टी-टी’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग 
भशायाष्ट्र. अचधलास: उॊच गलताऱ िदेळ, झुडुऩे. खरुी दयु्मभ उऩज, तवेच लेऱूच्मा फनात. 
खाद्म: कीटक, वुयलॊट. 
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शळऩंी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: र्ळॊऩी. 
इंग्रजी नाल: Common Tailorbird. ळास्त्रीम नाल: Orthotomus sutorius. रांफी: १३ 
वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजू ठशयलट, खारीर फाजू कपक्कट 
वऩलऱवय ते ऩाॊढयट, भाथा ल भुकुट ताॊफूव. अल्ऩळी लाकरेरी चोच. वलणीच्मा शॊगाभात 
नयाच्मा ळऩेटीची भधरी वऩवे जास्त राॊफ. आलाज: भोठ्माने लायॊलाय केरेरा ‘टोवलट-टोवलट-
टोवलट-‘ ला ‘िेटी-िेटी-िेटी’ तवेच ‘वऩधचक-वऩधचक-वऩधचक’. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: फगीच्मातीर झुडुऩे, ळशयी बागात, ळतेीच्मा धऱु्मालय तवेच जॊगराच्मा कडरेा. 
खाद्म: कीटक, त्माॊची अॊडी, वऩरल तवेच पुरातीर भकयॊद (ऩऱव, काटेवालय, ऩाॊगाया). 
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कलडी याभगंगा 

 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कलडी याभगॊगा. 
इंग्रजी नाल: Cinereous Tit (जुने नाल: Great Tit). ळास्त्रीम नाल: Parus major. रांफी: 
१३ वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजूव कयडा. ऩाॊढये गार लगऱता वॊऩूणग 
डोके काऱे, भानेच्मा भागीर फाजूव ऩाॊढयट बाग. काळ्मा गळ्माची ऩट्टी ऩोटालरून फुडाऩमतं 
ऩोचते. ळऩेटी काऱऩट, फाशेयीर वऩवे भात्र ऩाॊढयी. ततृीमक वऩवाॊना याखाडी ककनाय. आलाज: 
वलवलध आलाज काढतो. स्ऩष्ट्ट भधयु र्ळऱ; ‘लीटय-लीटय-लीटय’, ‘विट-ची-ची’ तवेच ‘त्वी त्वी 
त्वी’ इत्मादी आलाज काढतो. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: जॊगर आणण 
बयऩूय झाडीच ेिदेळ. खाद्म: कीटक, त्माॊची अॊडी, वऩल्रॊ, पुराॊच्मा कळ्मा, पऱे, ळेंगा तवेच 
बफमा. 
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                          जांबऱा समूगऩऺी 

(छामा: नॊदककळोय दधेु) 

 

भयाठी नाल: जाॊबऱा वूमगऩषी.  
इंग्रजी नाल: Purple Sunbird. ळास्त्रीम नाल: Cinnyris asiaticus. रांफी: १० वेंभी. 
आकाय: धचभणीऩेषा छोटा. ओऱख: नय- लयीर फाजू चकाकदाय जाॊबऱी. ऩोट ल फुड काऱे. 
भादी- लयीर फाजूव एकवभान ठशयलट ल खारीर फाजूव एकवभान वऩलऱी. अस्ऩष्ट्ट बुलई. 
ग्रशणालस्थेतीर (अलमस्क) नय (Eclipse Male) भादीवायखा ठदवतो ऩण गळ्माऩावून 
ऩोटाकड ेकाऱी ऩट्टी अवते. आलाज: ‘झीट्’ अवा तवेच ‘स्लीइ’ अवे आलाज. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: ऩानगऱीची खरुी लने, ळशयी फगीच्माॊभध्मे. खाद्म: 
कीटक, कोऱी तवेच पुरातीर भकयॊद.  
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जांबळ्मा ऩाठीिा सूमगऩऺी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: जाॊबळ्मा ऩाठीचा वूमगऩषी. 
इंग्रजी नाल: Purple-rumped Sunbird. ळास्त्रीम नाल: Leptocoma zeylonica. रांफी: 
१० वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा छोटा. ओऱख: नय- भुकुट चकाकदाय ठशयला, रारवय-वलटकयी 
लयीर ऩाठ, तवेच गऱा ल खारीर ऩाठ चकाकदाय जाॊबऱी. भादी- लयीर फाजूव याखाडी 
तऩककयी, गऱा याखाडी, छाती ल ऩोट चटकदाय वऩलऱे. आलाज: ‘त्वी-त्वी’ तवेच ‘चीट् चीट्’ 
अवे उॊच ऩट्टीतरे आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: झुडूऩी िदेळ, दयु्मभ 
उऩज, कोयडलाशू ळतेी तवेच ळशयी फगीच.े खाद्म: कीटक, कोऱी तवेच पुरातीर भकयॊद. 
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रार भनोरी (भुननमा) 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 भयाठी नाल: रार भनोरी (भुननमा).  

इंग्रजी नाल: Red Avadavat. (जुने नाल: Red Munia). ळास्त्रीम नाल: Amandava amandava. 

रांफी: १० वेंभी. आकाय: धचभणी ऩेषा छोटा. ओऱख: वलणीच्मा शॊगाभातीर नय रार अवून 
वलांगालय ऩाॊढये ठठऩके. इतय शॊगाभातीर नय तवेच भादीची लयीर फाजू याखाडी-तऩककयी 
अवते ल खारीर फाजू वऩलऱवय-ऩाॊढयी. चोच ल भागीर ऩाठ रार. ऩॊखाॊलय ऩाॊढऱ्मा 
ठठऩक्माॊच्मा दोन याॊगा. आलाज: अळक्त अवा ऩण उॊच ऩट्टीतरा ‘टीई’ अवा. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: उॊच गलताच ेआद्रग िदेळ, गलत (याभफाण) भाजरेल्मा 
दरदरी, उवाच ेभऱे, तवेच ळतेाच ेधयेु. खाद्म: गलत तवेच इतय धान्माच्मा बफमा. 
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ठीऩकेलारी भनोरी (भुननमा) 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: ठीऩकेलारी भनोरी (भुननमा).   

इंग्रजी नाल: Scaly-breasted Munia (जुने नाल: Spotted Munia). ळास्त्रीम नाल: Lonchura 

punctulata. रांफी: १० वेंभी. आकाय: धचभणी ऩेषा छोटा. ओऱख: चशेेया, लयीर छाती, ल गऱा 
तऩककयी-फदाभी. खारीर फाजू ऩाॊढयी ल त्मालय काऱे खलरे. अलमस्क ऩक्षमाॊची लयीर फाजू 
एकवभान तऩककयी ल खारीर फाजू कपक्कट वऩलऱवय. ऩोट ऩाॊढयट. आलाज: लायॊलाय केरेरा 
‘टीट-टी’ ‘टीट-टी’ तवेच ‘कीट-टी’ ‘कीट-टी’ अवे आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: खरेु दयु्मभ लन, झुडुऩे तवेच ळतेीिदेळ. खाद्म: गलत तवेच इतय धान्माच्मा 
बफमा. क्लधचत ऩॊखलारी लाऱली. 
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काळ्मा डोक्मािी भनोरी (भुननमा) 

(छामा: लेदाॊत कवॊफे) 

भयाठी नाल: काळ्मा डोक्माची भनोरी (भुननमा). 
इंग्रजी नाल: Black-headed Munia (जुने नाल: Tricoloured Munia). ळास्त्रीम नाल: Lonchura 

malacca. रांफी: ११.५ वेंभी. आकाय: धचभणी ऩेषा छोटा. ओऱख: डोके ल छाती काऱी. लयीर 
फाजू ताॊफूव-तऩककयी, ऩोटाचा भधरा बाग ल ळऩेटीची खारची वऩवे काऱी. उलगरयत ऩोट 
ऩाॊढये. अलमस्क ऩक्षमाची लयीर फाजू एकवभान तऩककयी ल खारीर फाजू वऩलऱवय ते ऩाॊढयी. 
आलाज: अळक्त अवा ‘ऩीक्ट’ आणण उडताना ‘चीऩग’ अवा. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: उॊच गलत अवरेरे दरदरीच ेिदेळ अथला लेऱूची फने. खाद्म: गलत तवेच इतय 
धान्माच्मा बफमा. 
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चिभणी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 
भयाठी नाल: धचभणी. 
इंग्रजी नाल: House Sparrow. ळास्त्रीम नाल: Passer domesticus. रांफी: १५ वेंभी. ओऱख: नय- 
भुकुट कयडा, कॊ ठ ल डोळ्माबोलतीची त्लचा काऱी. भुकुटाच्मा फाजू तवेच भानेची भागीर 
फाजू फदाभी. लयीर ऩाठ ताॊफूव-फदाभी ल त्मालय काळ्मा येऴा. गार ऩाॊढये. ताॊफूव ऩॊखालय 
ऩाॊढया ऩट्टा. भागीर ऩाठ याखाडी-तऩककयी, ळऩेटी गडद तऩककयी. भादी- बुलई कपक्कट 
वऩलऱवय. डोके लगऱता लयीर फाजूव याखाडी-तऩककयी ल त्मालय वऩॊगट आणण गडद तऩककयी 
येऴा. आलाज: यटाऱ ‘चीरूग ऩ’् अवा. नय भोठ्माने ‘त्वी त्वी त्वी’ अवे गातो.  व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: भानली लस्तीत तवेच ळतेात. यात्री एखाद्मा ठशयव्मा 
झाडाच्मा ऩनोऱ्मात भोठ्मा वॊख्मेत थाऱ्मारा मेतात. खाद्म: ळतेातीर तवेच फाजायातीर 
धान्म, छोटे कीटक, पुराॊच्मा कळ्मा, ऩाकळ्मा, पुरातीर भकयॊद तवेच खयकटे.  
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यानचिभणी 

                                                     (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 
 
भयाठी नाल: यानधचभणी. 
इंग्रजी नाल: Chestnut-shouldered Petronia (जुने नाल: Yellow-throated Sparrow). ळास्त्रीम 

नाल: Petronia xanthocollis. रांफी: १४ वेंभी. आकाय: धचभणीऩेषा छोटा. ओऱख: नय-लयीर 
फाजू याखाडी-तऩककयी, ऩॊख ल ळऩेटी गडद. खाॊद्मालय फदाभी डाग ल ऩॊखाॊलय दोन ऩाॊढये 
ऩटे्ट. खारीर फाजू कपक्कट याखाडी-तऩककयी. कॊ ठ वऩलऱा. भादी- कॊ ठ कपक्कट वऩलऱा. 
खाॊद्मालयचा डाग ताॊफूव. आलाज: धचभणी वायखा ऩण जास्त भॊजुऱ. व्माप्ती: यठशलावी. 
वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरेु ळुष्ट्क जॊगर, काटेयी झुडूऩी जॊगर, ळतेीिदेळ. गाल-
खेड्माच्मा कडरेा, ऩण धचभणीएलढा भात्र भानली लस्तीत आढऱत नाशी. खाद्म: उजाड 
बातखाचयात धान, यस्त्मालय तवेच ळतेात धान्म ठटऩतात. गलताच्मा बफमा, पुरातीर 
भकयॊद, छोटे ऩतॊग तवेच इतय कीटक.  
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फामा सुगयण   

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: फामा वुगयण. 
इंग्रजी नाल: Baya Weaver. ळास्त्रीम नाल: Ploceus philippinus. रांफी: १५ वेंभी. आकाय: धचभणी 
एलढा. ओऱख: वलणीच्मा शॊगाभातीर नय- वऩलऱाधभक भुकुट ल एकवभान वऩलऱी छाती. 
चशेया ल गऱा गडद तऩककयी. लयीर ऩाठीलय वऩलळ्मा येऴा. इतय काऱातीर नय, भादी तवेच 
अलमस्क ऩषी- वाधायणत् धचभणीवायखे. खारीर फाजू एकवभान कपक्कट वऩलऱवय. 
गळ्मालय वऩलळ्मा यॊगाचा अबाल, तवेच गारालय र्भर्ळवायख्मा येऴाॊचा अबाल. आलाज: 

धचभण्माॊची आठलण करून देणाया धचट-धचट-धचट’. वलणीच्मा शॊगाभात अनके नय ऩॊख 
पडपडलून ‘ची-ईS’ अवे वुयात गातात. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: गलताऱ 
िदेळ, तुयऱक झाड ेअवरेरे झुडूऩी जॊगर, ळतेीिदेळ. खाद्म: उजाड बातखाचयात तवेच 
ळतेात धान-धान्म ठटऩतात. ळतेातीर वऩकालय (जलायी, फाजयी, गशू) ताल भायतात.    
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साऱंुकी 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: वाऱुॊकी. 
इंग्रजी नाल: Common Myna. ळास्त्रीम नाल: Acridotheres tristis. रांफी: २३ वेंभी. 
ओऱख: एकॊ दयीत गडद तऩककयी, डोके काऱे; ऩाम, चोच ल डोळ्माबोलतीची त्लचा वऩलऱी. 
ऩॊखाॊलय ऩाॊढया डाग. ळऩेटीच ेटोक ऩाॊढये. आलाज: गोंधऱ घातल्मािभाणे ऩुन्शा ऩुन्शा वभोय 
झुकून नुवतीच लामपऱ फडफड जवे ‘येडडओ- येडडओ- येडडओ’, ‘ककक-ककक-ककक’, ‘कोक-कोक-
कोक-कोक’, ‘चयूग-चयूग’ इ. वॊकटकाऱी ‘चके-चके’ अवा आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग 
भशायाष्ट्र. अचधलास: भनुष्ट्मलस्तीत, ळशयात, खेड्मात. खाद्म: र्भश्राशायी. पऱे, कीटक, 
खयकटे इ. नाॊगयाभागे धालून गाॊडूऱ, तुडतुड ेर्भऱलतो. गुयाॊवोफत बटकून ककड-ेकीटक 
भटकालतो.    
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बांगऩाडी भैना  

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: बाॊगऩाडी भनैा.  
इंग्रजी नाल: Brahminy Starling. ळास्त्रीम नाल: Sturnus (Temenuchus) pagodarum. 
रांफी: २२ वेंभी. आकाय: वाऱुॊकीऩेषा छोटा. ओऱख: लयीर फाजू कयडी-तऩककयी, खारीर फाजू 
वऩलऱवय-नारयॊगी. कऩाऱ, भुकुट काऱे ल डोक्मालय राॊफ काळ्मा रटाऱ्मा वऩवाॊचा तुया. 
आलाज: लेगलेगऱे आलाज काढण्मात ऩटाईत. एकवायखी फडफड कयण्माची वलम. व्माप्ती: 
यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. अचधलास: खरेु ऩानगऱीच ेजॊगर, झुडूऩी जॊगर, ळतेीिदेळ तवेच 
भनुष्ट्म लस्तीत. खाद्म: फऱ्माच अॊळी र्भश्राशायी. लडा-वऩ ॊऩऱाची पऱे, कीटक; गुयाॊवोफत 
बटकून ककड-ेकीटक भटकालतो. क्लधचत खयकटेवुध्दा चारते. 
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कलडी भैना  

 (छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

 भयाठी नाल: कलडी भैना. 
इंग्रजी नाल: Asian Pied Starling. ळास्त्रीम नाल: Gracupica contra. रांफी: २३ वेंभी. 
आकाय: वाऱुॊकी एलढा. ओऱख: काळ्मा-ऩाॊढऱ्मा यॊगाची भैना. डोळ्माबोलतीची त्लचा 
रारवय-नारयॊगी. गार ऩाॊढये. चोच नारयॊगी-वऩलऱी, फुडाजलऱ नारयॊगी. ऩॊखाॊलय जाड ऩाॊढया 
ऩट्टा. आलाज: उॊच ऩट्टीतरे अनेक भधयु आलाज. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. 
अचधलास: ळतेीिदेळ, ओरवय गलताऱ िदेळ तवचे भनुष्ट्म लस्तीत. खाद्म: फऱ्माच अॊळी 
र्भश्राशायी. लडा-वऩ ॊऩऱाची पऱे, कीटक; ळतेात, तरालाजलऱ गुयाॊवोफत बटकून ककड-ेकीटक 
भटकालतो. कचऱ्माभधीर खयकटेवुध्दा चारते.  
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हऱद्मा 

(छामा: जे. एभ. गगग)                                    (छामा: अषम चायेगालकय) 

भयाठी नाल: शऱद्मा. 
इंग्रजी नाल: Indian Golden Oriole. ळास्त्रीम नाल: Oriolus oriolus. रांफी: २५ वेंभी. आकाय: 
वाऱुॊकीऩेषा भोठा. व्माप्ती: यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. ओऱख: नय वोनेयी वऩलळ्मा लणागचा, 
ऩॊख ल ळऩेटीलय काऱा यॊग. भादी कपक्कट ठशयलट-वऩलऱवय लणागची, ऩोटालय कपक्कट 
तऩककयी काड्मा. वऩल्रू भाठदिभाणे ऩण ऩोटालयीर काड्मा गडद तऩककयी ल चोच काऱऩट. 
नय ल भादीची चोच कपक्कट गुराफी. आलाज: फावयीवायखा कणगभधयु ‘ऩीरोरो’ ला ‘लीरा-
व्शी-ओश’ तवेच ककग ळ ‘चीआश’. अचधलास: ऩानगऱीची लने, ननम्न-वदाशरयत लने, यामा, 
ळतेीिदेळ, तवेच ळशयातीर फगीच.े खाद्म: कीटक, भुख्मत्ल ेपराशायी (लड, वऩॊऩऱ, इ.). 
पुराॊभधीर भकयॊद. 
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कोतलार 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कोतलार. 
इंग्रजी नाल: Black Drongo. ळास्त्रीम नाल: Dicrurus macrocercus. रांफी: ३१ वेंभी. आकाय: 
फुरफुरऩेषा भोठा. व्माप्ती: यठशलावी. वॊऩूणग भशायाष्ट्र. ओऱख: वडऩातऱ ळयीयमष्ट्टीचा 
चकाकदाय काऱा कुऱकुऱीत ऩषी. ळऩेटी आतऩमतं दबुॊगरेरी. जीलनी जलऱ छोटा ऩाॊढया 
ठठऩका ल फुफुऱ कपक्कट. अिौढ ऩक्षमाच्मा खारीर फाजूव बयऩूय ऩाॊढये डाग अवू ळकतात. 
आलाज: ककग ळ ‘टी-ठटऊ’ ल ककग ळ ‘धचचे-धचचे-चीचकू’ (र्ळक्र्माची आठलण करून देणाये 
आलाज). अचधलास: भानली लस्ती तवेच ळतेी िदेळात. खाद्म: कीटक, तवेच पुराॊभधीर 
भकयॊद. क्लधचत छोटे ऩषी. 
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कालऱा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: कालऱा. 
इंग्रजी नाल: House Crow. ळास्त्रीम नाल: Corvus splendens. रांफी: ४३ वेंभी. आकाय: 
ऩायव्माऩेषा भोठा. व्माप्ती: यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. ओऱख: आऩल्मा ऩरयचमाचा ऩषी. 
एकॊ दयीत दोन-यॊगी. भानचेी भागीर फाजू, भान, छाती याखाडी. उलगरयत ळयीय चकाकदाय काऱे. 
आलाज: अगदी रुष अवा ‘काsssकाsss’ आलाज. इतय अनेक रुष आलाज काढतो. अचधलास: 
भानली लस्ती ल ळतेीिदेळ. खाद्म: र्भश्राशायी. ऩक्षमाॊची अॊडी-वऩल्रॊ, भतृ िाणी, खयकटे, 
धान्म, तुडतुड,े ऩॊखलारी लाऱली इ. खाण्मामोग्म काशीशी चारते. ननवगागचा वपाई काभगाय 
ऩण इतय ऩक्षमाॊना नुकवान ऩोचलतो. 
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डोभकालऱा 

(छामा: डॉ. याजू कवॊफे) 

भयाठी नाल: डोभकालऱा. 
इंग्रजी नाल: Large-billed Crow (जुने नाल – Jungle Crow). ळास्त्रीम नाल: Corvus 
(macrorhynchos) culminatus. रांफी: ४७-५० वेंभी. आकाय: कालळ्माऩेषा भोठा. व्माप्ती: 
यठशलावी. भशायाष्ट्रात वलगत्र. ओऱख: वॊऩूणग काऱा कुऱकुऱीत. चोच कालळ्माऩेषा भजफूत. 
लयीर जफडा फाकदाय. आलाज: जोयकव घळातून काढरेरा ‘क्माशग’ अवा. अचधलास: झाडीच े
िदेळ तवेच गालकुवाफाशेय. ळशयात वुद्धा तुयऱक ठदवतो. खाद्म: र्भश्राशायी. ऩक्षमाॊची अॊडी-
वऩल्रॊ, छोट्मा िाण्माॊची वऩरॊ, भतृ िाणी (लन्मऩळूॊनी केरेल्मा र्ळकायी ळोधण्मात ऩटाईत), 
खयकटे इ. खाण्मामोग्म काशीशी चारते. 
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ऩरयशळष्ट्ट-१: भहायाष्ट्रात नोंद झारेल्मा संकटग्रस्त ऩक्षमांिी मादी ल त्मांिी भयाठीतीर नाले 
(फडगराईप इंटयनॅळनर, २०१४)  

 

क्रभ इंग्रजी साभान्म नाल  ळास्त्रीम नाल  भयाठी नाल 

 Critically Endangered (नष्ट्टप्राम) 

1.  White-rumped Vulture Gyps bengalensis ऩाॊढऱ्मा ऩाठीच ेधगधाड 

2.  Long-billed Vulture Gyps indicus राॊफ चोचीच ेधगधाड 

3.  Red-headed Vulture Sarcogyps calvus याजधगधाड 

4.  Great Indian Bustard Ardeotis nigriceps भाऱढोक ,शुभ  

5.  Forest Owlet Heteroglaux blewitti यानवऩॊगऱा  
6.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius वॊघचायी ठटटली 
7.  Jerdon’s Courser Rhinoptilus bitorquatus जेयडॉनचा धावलक  

8.  Pink-headed Duck Rhodonessa caryophyllacea गुराफी डोक्माच ेफदक 

9.  Siberian Crane Grus leucogeranus वामफेयीमन िौंच   

 Endangered (धोकाग्रस्त) 

10.  Greater Adjutant Leptoptilos dubius भोठा षत्रफराक  

11.  Egyptian Vulture Neophron percnopterus ऩाॊढये धगधाड 

12.  Lesser Florican Sypheotides indica तणभोय  

13.  Black-bellied Tern Sterna acuticauda काळ्मा ऩोटाचा वुयम 

 Vulnerable (संबाव्म संकटग्रस्त) 

14.  Marbled Duck (Teal) Marmaronetta 

angustirostris 
आयस्ऩानी फदक  

15.  Wolly-necked Stork Ciconia episcopus ऩाॊढऱ्मा भानेचा कयकोचा  
16.  Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus छोटा षत्रफराक  

17.  Pallas’s Fish-eagle Haliaeetus leucoryphus ऩल्रावचा भत्स्मगरुड 

18.  Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina छोटा ठठऩक्माॊचा गरुड   

19.  Greater spotted Eagle Aquila clanga भोठा ठठऩक्माॊचा गरुड 

20.  Eastern Imperial Eagle Aquila heliacal याज गरुड 

21.  Sarus Crane Grus Antigone वायव िौंच 

22.  
Great Knot Calidris tenuirostris भोठा जरयॊक 

23.  Wood Snipe Gallinago numericola तऩककयी ऩाणराला 
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24.  Indian Skimmer Rynchops albicollis ऩाणधचयी 
25.  Nilgiri Wood-Pigeon Columba elphinstonii ननरधगयी यानऩायला 
26.  Purple Wood-Pigeon 

(Pale-capped Pigeon) 

Columba punicea जाॊबऱा यानऩायला 
27.  Bristled Grassbird Chaetornis striatus र्भळीलारा गलती लटलट्मा 
28.  Broad-tailed Grassbird Schoenicola platyura रुॊ द-ळऩेटीचा गलती 

लटलट्मा 
29.  White-browed Bushchat aSoccoaS macrorhynchus ऩाॊढऱ्मा बुलईचा गप्ऩीदाव 

30.  Green Munia (Avadavat)  Amandava formosa ठशयली भुननमा 
 Near Threatened (संकट सभीऩ) 

31.  Ferruginous Pochard Aythya nyroca नमनवयी फदक    

32.  Falcated Duck Anas falcate खयुऩी फदक 

33.  Lesser Flamingo Phoenicopterus minor छोटा योठशत  

34.  Painted Stork Mycteria leucocephala यॊगीत कयकोचा  
35.  Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus काळ्मा भानेचा कयकोचा  
36.  Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus ऩाॊढया ळयाटी 
37.  Spot-billed Pelican Pelecanus philippensis ठीऩक्माच्मा चोचीचा 

झोऱीलारा  
38.  Oriental Darter Anhinga melanogaster नतयॊदाज 

39.  Laggar Falcon Falco jugger रग्गड ववाणा  
40.  Grey-headed Fish-eagle Ichthyophaga ichthyaetus याखी-डोक्माचा 

भत्स्मगरुड 

41.  Cinereous Vulture Aegypius monachus काऱे धगधाड 

42.  Pallid Harrier Circus macrourus ऩाॊढूयका बोलत्मा 
43.  Red-headed Falcon Falco chicquera रार भानेचा ववाणा  
44.  Black-tailed Godwit Limosa limosa काळ्मा ळऩेटीचा 

ऩाणठटलऱा 
45.  Eurasian Curlew Numenius arquata मुयेळीमन कोयर  

46.  River Lapwing  Vanellus duvaucelli नदी ठटटली 
47.  River Tern Sterna aurantia नदी वुयम 

48.  
Alexandrine Parakeet  Psittacula eupatria कयण ऩोऩट 
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49.  
Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri रार -ऩोटाचा ऩोऩट 

50.  ruropean eoller socSccSs sSccuaus मुयोवऩमन नीऱकॊ ठ  

51.  lreat Pied iornaill sucrcos  ccocccs भशाधनेळ 

52.  Malaaar Pied iornaill sctacScocrcos cococStus भरफायी कलड्मा धनेळ  

53.  Tytler’s Leaf-Warbler Phylloscopus tytleri टामटरयचा ऩणगलटलट्मा 
54.  Great Thick-knee (Great 

Stone Plover) 

Esacus recurvirostris कयलानक 
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ऩरयशळष्ट्ट-२: काही भहत्त्लाि ेसंदबग ग्रंथ 

 

1. The Book of Indian Birds. Thirteenth Edition. Dr. Salim Ali. 2002. Pages-326. 
 

2. ऩषीकोळ (२०१४) भारूती धचतभऩल्री  वाठशत्म िवाय कें द्र. नागऩूय. ऩषृ्ट्ठे- ३५७+१२०+१२. 
 

3. फड्गव ऑप भशायाष्ट्रा (२०११)  डॉ . वतीळ ऩाॊड,े  िभोद देळऩाॊड ेल ननयॊजन वॊत. इरा 
पौंडळेन. ऩुणे. 
 

4. दक्षषण बायतातीर ऩषी (२००५)  रयचडग धग्रभेट, टीभ इॊस्कीऩ ल िळाॊत भशाजन. फॉम्फ े

नॎचयर ठशस्री वोवामटी, भुॊफई  . 
 

5. Birds of Indian Subcontinent. Second Edition. Richard Grimmett, Carol Inskipp and 

Tim Inskipp. Oxford University Press. Pages-528. 
 

6. Birds of south Asia: The Ripley Guide. Two Volumes. By Pamela Rasmussen and 

John C. Anderton. Smithsonian Institution and Lynx Edicions. Barcelona. 
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रेखक ऩरयिम 
डॉ. याजू कसंफे 
शळऺण: B.Sc., B.A., M.A. (Eng), D.B.M., M.Sc., 

M.Phil. (Env.), B.Ed., Ph.D.  
नोकयी: फॉम्फे नॎचयर ठशस्री वोवामटी, भुॊफई मेथे 
भशत्त्लऩूणग ऩषीषेत्र ेकामगिभाच े(आम.फी.ए. िोग्राभ) 
िकल्ऩ अधधकायी म्शणून कामगयत.  

प्रकाशळत संळोधन: ऩषी ल पुरऩाखयावॊफॊधीच े
ळॊबयाशून अधधक वॊळोधनऩय रेख ल ऩेऩवग. 
प्रकाशळत ऩुस्तके:  
Indian Grey Hornbill (२०११) 

भशायाष्ट्रातीर पुरऩाखये (२०१२) 
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