शाीय नाव सायला सेराटा (Scylla serrata)
इंजी नाव - िन मड ॅब
वणन - हे खेकडे कांजळ वनांतील
दलदलीया िठकाणी आढळतात.
या जातीला आथकदृा फार महव आहे. रंग िहरवा ते तपिकरी.
डोयांया मधे चार बोथट तर डोयांया दोही बाजूस येकी नऊ ंद
दात. पंजे मजबूत असून यावर काटे असतात. पायांची शेवटची जोडी िह
पोहयाकरीता सपाट अवयवांमधे िवकसीत झालेली असते.

साप

शाीय नाव - सरबेरस ंकोपस
(Cerberus rhynchops)

इंजी नाव - डॉग फेड वाॅटर नेक
मराठी नाव - वानमुखी जल साप
वणन - जबाचा वरील भाग
कुाया मुखासारखा. लांब डोयावर
दोन छोटे डोळे. डोयांया बाहूया गोलाकार. सरासरी लांबी ६० से.मी
पाठीचा भाग तपिकरी-करडा असून यावर काया-करा रंगाचे पे
असतात. पोट पांढरे असून कािहवेळा यावर गडद धबेही असतात. हे
साधारणत: कांदळ तसेच भरती-ओहोटीने तयार झालेया तलावांमधेही
सापडतात.
शाीय नाव - जेराडा िवोटीआना
(Gerada prevostiana)

इंजी नाव - लॉसी माश नेक
मराठी नाव - िझलान
वणन - शरीर िनमुळते व डोके छोटे.
मान डोयापेाही लहान. लांबी ४१ से.मी. पयत. पाठीचा भाग िहरवट
आिण पोटाचा भाग पांढरट व याला गडद कडा. िह जाती िकनारपात
आढळते परंतू याचा आवडीचा अिधवास कांदळवन आहे.

सतन ाणी

शाीय नाव लुटोगेल परपसीलाटा

(Lutrogale perspicillata)

इंजी नाव - मुथ कोटेड ऑटर
वणन - ऑटस मधली मोठी जाती व
याचे डोके गोलाकार असते. नाकावर
केस नसतात. केस लहान आिण मऊ. केस गडद तपिकरी ते काया रंगाचे.
पोटाकडचा भाग िफकट तपिकरी ते करा रंगाचा. पाय छोटे, मजबूत
असून याची बोटे पातळ पडांनी जोडलेली असतात. पंजे अितशय मजबूत.
शेपटी सपाट. पाणथळ आिण दलदली ंया िठकाणी सापडतात.
आडोयाला कांदळवनांचा वापर करतात.
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शाीय नाव कॅिनस ऑरीअस इंिडकस

(Canis aureus indicus)

इंजी नावे इंिडयन जॅकल, गोडन जॅकल
वणन - धड लांब, कपाळ लहान आिण
ताड छोटे व िनमुळते. पाय धडापेा लांब आिण पाऊले छोटी. केसांचा
रंग िफकट िपवळा ते गडद मातकट. हे लांडगे नदी आिण कालयांया
िकनारी, सागरी िकनारपे तसेच कांदळवनांया दलदलीमं धे आढळतात.
िह जाती वय जीव (संरण) अिधिनयम, १९७२ या अंतगत संरित
आहे.

पी

शाीय नाव फॅलॅोकोरॅस युिसकोिलस

(Phalacrocorax fuscicollis)

इंजी नाव - इंडियन शॅग
मराठी नावे - भारतीय पाणकावळा
वणन - लहान पाणकावयापेा थोडा
मोठा. डोके गोलाकार आिण चोच
पातळ. गयालगतची िपशवी िपवळसर रंगाची. कांदळवनात घरटी
बनवतात.
शाीय नाव - मायोकारबो नायजर
(Microcarbo niger)

इंजी नाव - िलटील कॉरमोरंट
मराठी नाव - लहान पाणकावळा
वणन - भारतीय पाणकावयापेा लहान. डोके
कािहसे चौकोनी. गयालगत िपवळी िपशवी नसते.
अनेकदा हे पी भारतीय पाणकावयांसोबत
िदसतात. यांया कांदळवनात घरटी बांधयाया काही नादी आहेत.
शाीय नाव - आरडीआ िसनेरीया
(Ardea cinerea)

इंजी नाव - े हेरॉन
मराठी नावे - राखी बगळा
वणन - राखाडी आिण पांढया रंगाचा. चोच लालसर
िपवया रंगाची. डोके पांढरे असून डोयांयावर
जाड काळा पा. उडताना याचे काळे पंख पट िदसतात. समोन
पािहयावर पोटावर पंखांया बाजूस दोन मोठे काळे पे िदसतात.
शाीय नाव - िमटेरीआ युकोिसफॅला
(Mycteria leucocephala)

इंजी नाव - ाटेड टोक
मराठी नाव - रंगीत करकोचा
वणन - हे करकोचे मोठे व रंगीत असतात. चोच
Page 09

मोठी आिण लालसर िपवया रंगाची. डोके पांढरे व चेहेरा िपवळट-केशरी.
पाय गुलाबी तसेच शेपटी काळी व पांढरी असून यावर गुलाबी धबे
असतात.
शाीय नाव - हेिलअॅटर इंडस
(Haliastur indus)

इंजी नाव - ाणी काइट
मराठी नाव - समुी घार
वणन - हा लालसर-मातकट रंगाचा
िशकारी पी आहे. डोके, मान व छाती
पांढरी. शेपटी गोलाकार असते. काया घारीपेा िह घार लहान असते.
शाीय नाव हेिलआइटस युकोगॅटर
(Haliaeetus leucogaster)

इंजी नाव - हाईट-बेिलड सी-ईगल
मराठी नाव - समुी गड
वणन - पांढया अंगाचा हा मोठा िशकारी पी आहे. उडताना याचे काळे
पंख पट िदसतात. शेपटी पाचरीया आकाराची व पांढया रंगाची.
पायावर िघरा घालून मासे व साप पंजांनी पकडतात.
शाीय नाव - अॅलिसडो अिथस
(Alcedo atthis)

इंजी नाव - कॉमन िकंगफीशर
मराठी नाव - सामाय िढवर
वणन - पाठ व डोके िनया रंगाचे, पाय
लाल आिण चोच काळी िकंवा लालसर
काळी. पायालगत उडतो व डुबकी मान मासे पकडतो.
शाीय नाव - मेरॉस ओरएंटॅलीस
(Merops orientalis)

इंजी नाव - िन बी-इटर
मराठी नाव - वेडा राघू
वणन - या छोा पाचा रंग िहरवा
असून याया शेपटीया मयभागी लांब
िहरवा पंख. गळा िनळा व िहरवा असतो.
डोके सोनेरी ते मातकट रंगाचे. कांदळवनांमधे िकडे आिण िकटक पकडताना
िनयमीतपणे आढळतो.
शाीय नाव िपनोनोटस् युकोटीस
(Pycnonotus leucostis)

इंजी नाव - हाईट-इअड बुलबुल
मराठी नावे पांढया-गालाचा बुलबुल
वणन - डोके काळे आिण गाल पांढरे.
शेपटीया खालील भाग िपवळा. सहसा कांदळवनांमये आढळतो.
रनािगरी आिण िसंधुदूग मये हा विचत सापडतो.
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शाीय नाव - िनीया सोिशआलीस
(Prinia socialis)

इंजी नाव - अॅशी िनीया
मराठी नाव - राखी वटवा
वणन - लहान मातकट रंगाचा पी
याचे डोके, कान आिण मान राखाडी.
कधीकधी पांढरी भुवई असते. शेपटी शरीरापेा लांब आिण डोळे लाल.

मासे
शाीय नाव बोिलओपथॅलमस डुसूमेरी
(Boleophthalmus
dussumieri)

इंजी नाव - डुसूिमअरस् मडकीपर, मराठी नाव - िनवटी
वणन - डोयांमधले अंतर कमी व ते वर खाली हलतात. खालया दातांना
खाचा असतात. गयाजवळील पंख एकसंघ. पाठीवरील पंखावर पांढरे
ठीपके. िचखलात िबळं करतात व वासोछवास करयासाठी बाहेर येतात.
खाांमधे, िचखलावर व उथळ पायात आढळतात. शैवाल व लहान
कवचधारी ाणी खातात.
शाीय नाव लुटजानस अजटीमॅयुलॅटस
(Lutjanus argentimaculatus)

इंजी नाव - मँोव रेड नॅपर
मराठी नाव - तांब
वणन - खवले साधारणत: समांतर रेषेत रचलेले असतात. रंग पाठीवर
िहरवा तर बाजुने पोटाया िदशेला लाल होत जातो. िपलांमधे गालावर
८ पांढरे व २ िनळे पे िदसतात. िपले खाांमधे आढळतात.
शाीय नाव - लॅटेस कॅलकॅरीफर
(Lates calcarifer)

इंजी नाव - बारामुंडी
मराठी नाव - खजुरा
वणन - शरीर लांब आिण ताड मोठे व ितरपे. वरील जबडा डोयांया
मागपयत जातो. शेपटी गोलाकार. डोळे गुलाबी. नाकपुडांमधील अंतर कमी.
शाीय नाव िसलॅगो िसहामा (Sillago sihama )
इंजी नाव - िसवर िसलॅगो
मराठी नाव - मुडदूशी
वणन - िनमुळते शरीर. पाठीकडे िफकट तपकीरी रंगाचा असून पोटाकडचा
भाग चंदेरी िकंवा पांढरट रंगाचा. समु िकनारे, खाा व कांदळवनांमधे
आढळतो. िकडे व लहान कोलंबी हे मुय खा आहे.
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शाीय नाव मुगील िसफॅलस (Mugil cephalus)
इंजी नाव - मलेटस ्
मराठी नाव - बोय
वणन - शरीर दंडगोलाकार व काहीसे दबलेले. डोके मोठे व सपाट.
डोयावर पापया असतात. वरील ओठ पातळ. ौढ मासे खाडी व नांमधे
सापडतात.
शाीय नाव ईयुथेरोिनमा टेटाडॅटीलम
(Eleutheronema
tetradactylum)

इंजी नाव - फोरफी ंगर ेडफीन
मराठी नाव - दाढा
वणन - पाठीचा भाग िहरवट चंदेरी असून पोटाचा भाग पांढरा. बाजूया
पंखांना चार धायासारखे पंख. शेपटी बेचकी सारखी. लांबी २०० से. मी.
पयत. अंदाजे वजन १४५ क. ॅ.

कोलंबी
शाीय नाव - िपिनअस (िपिनअस)
मोनोडॉन
(Penaeus (Penaeus) monodon)

इंजी नाव - टायगर ॉन
मराठी नाव - टायगर कोलंबी
वणन - रंग िहरवट-राखाडी ते तपकीरी, कधीकधी लालसर िकंवा िनळसर.
पाठीवर व डोयावर िपवळसर रंगाचे पे. पोटावर गडद तपकीरी ते गडद
राखाडी असून यावर िपवळे पे. डोयावरील िमया िहरवट तपकीरी
असून यावर पे नसतात. सागरी िकनारे व यापासून १५० मी. अंतरापयत
व िपले कांदळवनांया दलदली भागात सापडतात.
शाीय नाव अॅसेटस इडीकस (Acetes indicus)
इंजी नाव - शेवरेट जवळा
मराठी नाव - जवळा
वणन - कोलंबीची लहान जाती.
कांदळवनातील गाळावर जगते. खाडीत
सापडणाया अनेक मायांया खाात
याचा समावेश असतो यामुळे अन साखळीत याला महवाचे थान आहे.
हणूनच आथकदृाही याला महव आहे. िजवंत असताना ह पांढया
रंगाची असून मेयावर पवळसर रंगाची होते.
सटबर २०१५ मये थािपत झालेले हे ितठान सागरी व िकनारी
जैविविवधतेचे संवधन, तसेच तटीय समुदायांसाठी पयावरण पोषक
उपिजवीकेया साधनांची िनमती करयाचेही काम करते.
फोन नं - ०२२-२६४७६१५१ | ईमेल- mangrovefn@gmail.com
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कांदळ वनांमधील
जैविविवधता

महाराट कांदळवन आिण सागरी जैविविवधता संवधन ितठानारा िवकसीत
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खारफुटी वनपती
खारफुटी परसंथा
समु िकनायावरील खाया पायात वाढणारे लहान मोठे वृ, झुडुपे
व यांया जाती हणजे कांदळवने. या वनपती ंसोबत आढळणाया
इतर जाती जसे की ाणी, पी, िकडे, इ. िमळून कांदळवन िकंवा
खारफुटी परसंथा बनते. या परसंथेला ामीण भाषेमये खाजण
वने िकंवा खाजण परसंथा असेही हणतात. या परसंथेमये येक
ऋतूनुसार बदल घडत असतात, हणून याला डायनॅिमक (Dynamic)
परसंथा हणतात. डायनॅिमक हणजेच सतत आिण वेगवान बदल
होणारी परसंथा.
महाराटाचा एकूण ७२० िक. मी. लांबीचा सागरी िकनारा खारफुटी
वनपती, संगती वनपती, ाणी व इतर जैविविवधतेने नटलेला आहे.
िसंधुदुग, रनािगरी, रायगड, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगरे व पालघर या
िजांमये कांदळवने आढळतात. महाराटामये खारफुटीया एकूण
२० जाती आढळतात. या जातीचं ी मािहती व महव हे थािनक
लोकांपयत पोहचिवणे खूप गरजेचे आहे. यातून कांदळवनांया
पयावरणीय भूिमकांचा सार होईल.
कांदळवने वनपती ंसोबतच मासे, कवचधारी, खेकडे, शैवाल तसेच
इतर िजवाणूंनीही समृ आहेत. कांदळवनांया दलदली भागांमये
व मुळांया जाळीमये िविवध जातीं या मासे व कवचधारी ायांचे
जनन होते, तसेच यांचे िशकायांपासून संरण होते. यामुळे या
परीसंथेया हासाचे य परीणाम मय उपादनावर होतात.
खारफुटी वनपती ती वष एक एकर जागेसाठी साडे सात टन इतका
पालापाचोळा िनमाण करते. हा पालापाचोळा तृणभी खाऊ शकत
नाहीत. याचे िवघटन सू िजवाणू व कवके िकंवा बुरशी करतात.
यांयाारे िवघटन झालेले अन कोलंबी आिण मलेटस् खातात, अशा
कारे यातून अन घटकांचे अन साखळीत पुनरािभसरण होते. या
कारया अन साखळीला “डेटीटस अन साखळी” असे हणतात.
भरती ओहोटी, खारे पाणी तसेच वादळे यापासून ही कांदळवने
तटरकामाणे य अथवा अयपणे आपले संरण करतात.
ितथे राहणाया थािनक लोकांया उपिजवीकेचे साधन ही वने बनतात.
अशा या िवलण व िविवधतेने नटलेया पिरसंथेचे संरण व संवधन
करणे ही आपली जबाबदारी आहे.

शाीय नाव हायझोफोरा युोनाटा

(Rhizophora mucronata)

मराठी नाव - कांदळ
वणन - मयम
सदाहरत
वृ.
भरपूर आधारमुळे. आधारमुळे मोठी असून ती
बुंयाया खालून िदसतात. पाने लांबट टोकेरी. चार पाकयांचे िपवळे फूल.
ागा ४० ते ७० से. मी. लांबीया.
शाीय नाव हायझोफोरा अॅिपयुलाटा
(Rhizophora apiculata)

मराठी नाव - कांदळ
वणन - मयम सदाहरत वृ. लांबून
शंकू सारखा आकार िदसतो. पाने िहरवट
रंगाची असून पानाचे देठ व िशरा सवसाधारण लालसर रंगाया िदसतात.
कमी आधारमुळे. फुले िफकट िपवया रंगाची. ागा २५ ते ३० से. मी.
लांबीया.
शाीय नाव - गेरा जीनोहायझा
(Bruguiera gymnorhiza)

मराठी नावे - कंकर, एकमाने
वणन - मयम सदाहरत वृ. साल
तपिकरी रंगाची. पाने लाल व गडद
िहरया रंगाची असून थोडी लांबट
असतात. ागा लालसर िहरवट रंगाया, १५ ते २० से. मी. लांबीया. मुळे
दुमडलेया गुढयामाणे िदसतात.
शाीय नाव - ुगेरा सिलंिडका
(Bruguiera cylindrica)

मराठी नाव - कांदळ
वणन - सदाहरत
छोटे वृ िकंवा
झुडूप. खोड मुळाशी
थोडे मोठे. पाने लहान व लांबट. फुले िपवळट पांढया रंगाची. शगा िहरवट,
नाजूक व लहान, १० ते १५ से. मी. लांब.
शाीय नाव - िसरीऑस टॅगल
(Ceriops tagal)

मराठी नाव - िकरिकरी
वणन - छोटे वृ िकंवा झुडूप,
सदाहिरत. पाने ताठ उभी, गोलाकार
व एकमेकांया िव िदशेला. फुले
एकित गुछासारखी, िपवळट तपिकरी रंगाची. ागा १५ ते ३५ से. मी.
लांबीया िहरया तांबूस, टोकदार व िनमुळया.
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शाीय नाव - कँडेिलआ कँडेल
(Kandelia candel)

मराठी नाव - कांदळ-गुरीया
वणन - सदाहरत छोटे वृ. खोडाचा आकार
जिमनीलगत थोडा मोठा. साल पांढया रंगाची.
पाने नाजूक, चकचकीत व गडद िहरवी. फुले
पांढरी व रेखीव. ागा नाजूक,
गुळगुळीत, टोकदार व १५ ते
२० से. मी. लांब. आधारमुळे
जात पसरलेली नसतात.
शाीय नाव - सोनरेिशया अपेटॅला
(Sonneratia apetala)

मराठी नाव - िचपी
वणन - उभे व उंच वाढणारे सदाहरत
वृ. पाने जिमनीकडे वाकलेली व
िनलगीरीया पानांसारखी लांबट हरवी.
फुले िपवळसर पांढरी, पाकया नसणारी आकाराने लहान. वसनमुळे
लहान व कमी पसरलेली.
शाीय नाव सोनरेशया अबा
(Sonneratia alba)

मराठी नाव - पांढरी चपी
वणन - सदाहरत
मोठे वृ. पाने
गोलाकार, जाड, लांब देठ, थोडी कुरतडलेली. फुले
मोठी पांढया रंगाची. फळे लांबून सफरचंदासारखी
दसणारी हणूनच याला मँोव अॅपल असेही हणतात.
वसनमुळे मोठी व जात पसरलेली.
शाीय नाव - अॅहीसेिनया मरीना
(Avicennia marina)

मराठी नाव - तीवर
वणन - सदाहरत
वृ. साल पांढरी
व गुळगुळीत. पाने
लहान टोकदार, हरवट पवळा रंग. पानांवर मीठ साचयामुळे ती
चकचकीत िदसतात. फुले िपवळी व सुगंिधत. फळे लहान, िहरवट व
पांया चोचीसारखी टोकदार. वसनमुळे सरळ, उंच व पसरलेली.
शाीय नाव एजीसेराॅस कॉनयूलॅटम

िफकट हरवी, अध गोलाकार व िव िदशेस. देठ
लालसर. फुले पांढरी, सुगंधीत, टोकदार व गुछामये.
फळे लहान िमरची सारखी, वाकडी, लालसर, टोकदार,
५ ते ६ से. मी. लांब. मधुमी पालनासाठी उपयुत.
शाीय नाव अकँथस इिलिसफोिलयस

(Acanthus ilicifolius)

मराठी नाव - मारंडी, काटेरी
वणन - सदाहरत
काटेरी पसरलेले
झुडूप. पाने मोठी, काटेरी कडा, एकमेकांया िव
िदशेस. फुले जांभळी व मखमली. फळे २ ते ३.५ से. मी.
लांब.
शाीय नाव एझोकॅरया अगालोचा

(Excoecaria agallocha)

मराठी नावे - हुरशी, हुरी, िचकाचे झाड
वणन - मयम वृ िकंवा झुडूप.
पानगळी वनपती. साल िपवळसर,
िफकट रंगाची. पाने गडद िहरवी,
िव िदशेला. पानामये व फांदीमये पांढरा चीक (िवषारी). फळे लहान,
गोलाकार, िहरवी.
शाीय नाव लुनीटझेरा रेिसमोसा
(Lumnitzera racemosa)

मराठी नाव - िकरपा
वणन - लहान ते मयम सदाहरत
वृ. तपिकरी ते काळपट राखाडी साल.
पाने अधगोलाकार व लहान. फुले पांढरी
छोटी. फळे लहान व पवळसर िहरया
रंगाची. विचत आधारमुळे असतात.

मॉलकस्
Gastropods

Colimella
Outer Lip
Inner Lip
Aperture
Umbilicus

(Aegiceras corniculatum)

मराठी नावे सुगंधा, करती, काजळा
वणन - लहान वृ िकंवा झुडूप. पाने
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शाीय नाव कॅिसुला ऑरसफेिलस

(Cassidula aurisfelis)

इंजी नावे - कॅट इअर कॅिसुला,
अँयुलेटेड इअर नेल
वणन - शंखांची ही जाती पायावर
येऊन वासोछवास करते. कवच जाड
व अंडाकृती. कवचाची लांबी साधारणतः ३-४ से.मी. कवच िफकट िकंवा
गडद तपिकरी रंगाचे.
शाीय नाव - पायरेनेला िसंयुलाटा
(Pirenella cingulata)

इंजी नाव - गरडल हॉनड शेल
वणन - कवच ५ से.मी. पयत लांब अािण
जाडे. कवचावर वलयाकारात कडा
रचलेया असतात. मुख अंडाकृतीे.
कॉयुमेला (columella) सरळ,
बा कडा जाड व िवतारीत असते. सायफोनल (siphonal) नालेवरील
खाच िह यांची महवाची ओळख आहे. रंग तपिकरी, सांयावर पांढरा पा
अािण मुख पांढरे.
शाीय नाव टेिलकोिपअम टेिलकोिपअम
(Telescopium Telescopium)

इंजी नावे टेिलकोप नेल, हॉनड नेल
वणन - कवच जाड अािण लांब असून
साधारण १०-११ से.मी. कवचाचा रंग
गडद तपिकरी. कवच शंकूप असून अाईसिमया कोनासारखे िदसते.
कवचावर गोलाकार कडा असतात. मुख लहान.
शाीय नाव नेिरटेरोन हायोलॅिसअम
(Neripteron violaceum)

इंजी नाव - रेड माऊथ नेराइट नेल
वणन - कवच अंडाकृती असून
याचा पृठभाग गुळगुळीत असतो.
कॉयुमेलावर (columella) ७-१० दात. कवच ४-५ से.मी. कवच
काया रंगाचे असून यावर िपवळे धबे असतात. कवचाचा आतील
भाग केशरी िकंवा लाल रंगाचा. शंखाचे मुख इंंजीया ‘D’ अरासारखे
िदसते.
शाीय नाव िलटोरािलआ काा
(Littoraria scabra)

इंंजी नाव - मँोव पेरवंकल
वणन - कवच शंकूप अंडाकृ ती असून
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याला अंबिलकस (umbilicus) नसते. लांबी ४-५ से.मी. पयत वाढते व
हे तपिकरी रंगाचे असते. यावर नागमोडी आरेखन असून यावर अधे-मधे
गडद पे असतात.

िझडपी [बायवाह (Bivalves)]
शाीय नाव टेिजलॅरका ॅनोसा

(Tegillarca granosa)

इंजी नावे लड लॅम / लड कोकल
मराठी नाव - खुबे
वणन - कवच जाड, भकम अािण फुगलेले असते. याला वतुळाकार
फासया असतात व यावर अायताकृती ॅयुलस् (granules) असतात.
हे कवच पांढया रंगाचे असून यावर पातळ िपवळसर थर (periostracum) असतो. अातील ाणी लाल रंगाचा असतो.
शाीय नाव पना िवरीडीस (Perna viridis)
इंजी नाव - एिशअन ीन मसल
मराठी नावे - कायकी, शीनाने
वणन - कवच अंडाकृती असून याचा
टोकाचा भाग चोचीसारखा िदसतो.
कवचावरील थर (periostracum) िहरया रंगाचा असतो. कवचाची
लांबी साधारणत १.६-२ से.मी. पयत असते. कवचाचा आतील भाग िफकट
िनया रंगाचा असतो.
शाीय नाव - सॅकॉटया कुकूलाटा
(Saccostrea cucullata)

इंजी नाव - हुडेड ऑयटर
मराठी नाव - कालव
वणन - आकार साधारण गोलाकार,
कािहवेळा अंडाकृ ती असून याचे काठ खडबडीत असतात. हे ५-६
से.मी. पयत वाढते. कवचाया झडपा जाड व भकम. खालची झडप िह
आधाराला िचकटून असते. वरची झडप लहान आिण सपाट. बाहेन या
झडपा तपिकरी असून आतून काया व पांढरा काठ असलेया असतात.

खेकडे

शाीय नाव - उका होकॅस
(Uca vocans)

इंजी नाव - िफडलर ॅब
वणन - हा साधारण २ इंचाचा लहान
खेकडा आहे. िह जाती भरती व
ओहोटीया ेात आढळते. नरांमधे एक पंजा मोठा असतो तर मादांमधे
दोनही पंजे सारखेच असतात. दोन डोयांमधील अंतर कमी. यांया
डोयांची खळगी ितरपी.
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