
मालवणमधले मोरी 
आिण वाघळी मासे



दक्षिण फाउंडेशनच्ा त्रिशा गुप्ा, कौस्ुभ वारदे, चे्न राव, मुरली एम  
आक्ण कार्तिक शंकर ्ांनी महाराष्टाच्ा मॅनग्रोवह फाउंडेशनच्ा सह्रोगाने  
्ा पुस्काची त्नरमति्ी केली आहे. 

आमच्ा ्ा अभ्ासा दरम्ान मालवण मधील सव्व लरोकांनी आमहाला जरो 
पाठितिबा व सहका््व ददले त्ाबद्दल आमही त्ांचे आभारी आहरो्. ्सेच ्ा 
पुस्काच्ा कामा्ील ्रोगदानाबद्दल नवीन नंबुद्री, अललसा बान्वस, श्ु्ी 
करोट्रीलील, सुधा करोट्रीलील आक्ण आलरोकनाथ बरल ्ांचेही आमही आभार 
मान्रो. शेवटरी ्ा पुस्काचा मरािी अनुवाद करून ददल्ाबद्दल माधवी राव 
्ांचेही आभार.

कला संपादन आक्ण सपष्ीकरण: मात्ननी बंसल 
डडझाइन आक्ण लेआउट: मरोहरोर मुखजजी आक्ण मात्ननी बंसल 

त्नधी आक्ण समथ्वन:

 दक्षिण फाउंडेशन 

 मैन्ग्रोव फाउंडेशन 

 दुलीप मतथे नेचर कन्ज़ववेशन ट्रसट



वापरलेल्ा डचन्हांत्वष्ी मात्ह्ी वापरलेल्ा डचन्हांत्वष्ी मात्ह्ी

असुरक्षि्/
धरोक्ा् असलेली 

भार्ा् पकड आक्ण 
त्वक्रीवर परवानगी

प्रजा्ींचे त्नवाससथान

संकटा् असलेली/
अत्् संकटा्

भार्ा् पकड आक्ण 
त्वक्रीवर बंदरी

प्रजा्ींचे जास्ी् 
जास् आकार

मासे

छरोटे मासे

करोलंबी

लहान करोलंबी

माकुल

मरोरी

वाघळरी

खेकडे

शशतिपले

कासवे

जेलीत्फश

त्कडे



मरोरी आक्ण वाघळरी महणजे का्? अडधवास आक्ण प्रजरोतपादन

नर आक्ण मादरी वेगळे कसे करावे? 

मरोरी आक्ण वाघळरी हे माशांचे समूह आहे् आपल्ा कुचा्वम् सांगाड्ामुळे. बांगड्ासारख्ा 
माशापेषिा हे वेगळे  िर्ा्.

संपूण्व जगभरा् मरोरी आक्ण वाघळरीच्ा सुमारे ११५० प्रजा्ी आढळ्ा्. त् ापैकरी सुमारे १६० हून 
अडधक प्रजा्ी भार्ा् आढळ्ा्.

मरोरी व वाघळरी हे सव्वरि जगा मध्े उथळ व खरोल पाण्ा मध्े आढले जा्ा्.

काही मरोरी आक्ण वाघळरी सथलां्र करणारे आहे्. ्े जगभर संचार कर्ा्.

बहुसंख् मरोरी आक्ण वाघळरी त्पललांना जन्म दे्ा्. फक्त काही प्रजा्ी अंडी घाल्ा्. ्े समुद्ा् 
त्कनाऱ्ाजवळच्ा उथळ पाण्ा्ल्ा काही त्वलशष् जागा प्रजरोतपादनासािी त्नवड्ा्.

मरोरी आक्ण वाघळरीमधील नर आक्ण मादरी सहज ओळख्ा ्े्े.

नरांमध्ेपरोटाखाली आशलतिगक (कलासपेस्व) अस्ा्. मादांमध्े नस्ा्. 

आशलतिगककाचा (कलासपेस्व) वापर प्रजरोतपादनासािी हरो्रो. 

मरोरी प्रमुख्ानेलंब आक्ण गरोलाकार आकाराचे अस्ा्. त् ांचे पंख िळक, वैलशष्ट्य पूण्व अस्ा्.

हे आकाराने लहाना् लहान एक फूट ्े मरोठ्ा् मरोिे ५५ फूटाचे असू शक्ा्.

ह्ा्ल्ा बहुसंख् प्रजा्ी अत््श् जलद ग्ीने परोहणाऱ्ा महणून प्रलसद्ध आहे्.

वाघळरी चपटे आक्ण त्वत्वध आकाराचे अस्ा्.

हे आकाराने लहाना् लहान एक फूट ्े मरोठ्ा् मरोिे २२ फूटाचे असू शक्ा्.

ह्ा्ल्ा बहुसंख् प्रजा्ी समुद््ळाशी ककतिवा समुद्ा् उथळ भागा्ही राह्ा्.

मरोरी

वाघळरी

नरमादरी



अडधवास आक्ण प्रजरोतपादन

काही कांदळ वनांच्ा पररसरा्
जन्म दे्ा्

काही खडकाणजवळ 
जन्म दे्ा् 

काही प्रवाळबेटाजवळ 
अंडी घाल्ा्  



धरोका मरोरी आक्ण वाघळरी ्ांन संरक्षि् करण्ाची गरज का्?

मासे प्रजरोतपादनासािी हजाररो, लाखरोच्ा 
संख्ेने अंडी घाल्ा्.

मरोरी ्ारलीसारखे मासे खा्ा्, 
्ारली करोलंबी खाऊन.

्ाप्रकारे ्े पररसंसथे्ील सं्ुलन 
सांभाळ्ा्.

जर मरोरी नष् झाले:

्र संपूण्व अन्नसाखळरीच करोलमडेल.

बहुसंख् मरोरी आक्ण वाघळरी मारि फार 
कमी संख्ेने त्पललांना जन्म दे्ा्.

हीच गरोष् मरोरी आक्ण वाघळरी ्ांना मासेमारीच्ा वाढत् ा दबावा् असुरक्षि् बनव्े.

जेंवहा अत्न्ंत्रि् प्रमाणा् हे पकडले जा्ा् ्ेंवहा त्ांची संख्ा फार मरोठ्ा प्रमाणा् कमी हरो्े 
आक्ण माशांप्रमाणे ्ांची संख्ा भरभर वाढू शक् नाही.

जगभरा्ील मासेमारीच्ा ्ंरिा्ील प्रग्ी, प्रदूषण, आक्ण त्कनारपट्रीवरील त्वकासकामे ्ामुळे 
जगभरा् मरोरी आक्ण वाघळरी ्ांची संख्ा वेगाने कमी हरो् आहे.

मरोरी आक्ण वाघळरी समुद्ा्ील जैवसाखळरी्ील सं्ुलन का्म राख्ा्.



मालवणमधील मरोरी आक्ण वाघळरी मरोरी आक्ण वाघळरी ्ांचे संरषिण कसे कर्ा ्ेईल?

ट्ररोलर जाळ रापण

खूप लरोकांच्ा उपजीत्वकेचा ्े 
महतवाचा भाग आहे्. ्सेच 
शसतिधुदुग्वमधील बऱ्ाच लरोकांच्ा 
घरा् लहान आकाराच्ा प्रजा्ीं 
खाण्ासािी वापरल्ा जा्ा्.

मरोरी आक्ण वाघळरी माशांच्ा शाश्व् संवध्वनासािी, पररसंसथेचे सं्ुलन राखण्ासािी ्सेच 
सथात्नक लरोकांच्ा उपजीत्वकेची साधने अबाडध् िेवण्ासािी आक्ण त् ांच्ा अन्नत्वष्क गरजा 
भागत्वण्ासािी त्नक्चि् असे माग्व शरोधणे महत्वाचे आहे.

गरी त्गलनेट 

शसतिधुदुग्वच्ा आसपास मरोरीच्ा त्कमान १४ प्रजा्ी आक्ण वाघळरीच्ा १८ प्रजा्ी सापडल्ा आहे्.

त्ांना वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा मासेमारी बरोटींनी आक्ण मासेमारीसािी वापरल्ा जाणाऱ्ा साधनांनी 
पकडण्ा् आले.

संरक्षित प्रजाती

पांडडचेरी शाक्व

गंगा शाक्व

ग्ीन सौफरीश

नैररो सौफरीश

परोक्ू्वत्पन रे

सपी्रटूथ शाक्व

वहेल शाक्व

लाज्वटूथ सौफरीश

जा्ंट त्गटारत्फश

गंगा ससटंगरे

भार्ामधे मरोरी आक्ण वाघळरीच्ा १० प्रजा्ींना का्दाने संरषिण ददलेले आहे. त् ांना पकडणे आक्ण 
त्ांची त्वक्री ्ावर बंदरी आहे.

वहेल शाक्व  (बेहेरा) आक्ण सौफरीश (करव्) सारख्ा काही संरक्षि् प्रजा्ी शसतिधुदुग्वच्ा पररसरा् 
आढळ्ा्.

शाक्व च्ा पंखाच्ा त्वक्री आक्ण त्न्ा्व्ीवर सुद्धा बंदरी आहे.



मरोरी आक्ण वाघळरी ्ांचे संरषिण कसे कर्ा ्ेईल?

आमच्ा इथल्ा कामा्ून हे समरोर आले आहे करी मालवणमध्े मासेमारी कर्ाना मरोरी आक्ण 
वाघळरीच्ा त्पलले पकडली जा्ा्.

्ा छरोट्या त्पललांना जजवं्च समुद्ा् सरोडणे ्रोग् आहे. असे केले ्र त्ांची वाढ झाल्ावर आकाराने 
मरोिे मासे सापड्ील आक्ण त्वक्री् चांगले पैसेही डमळू शक्ील.

मासेमारी कर्ाना अनपेक्षि्ररत् ा  
एखादा संरक्षि् प्रजा्ी्ील मासा 
जर सापडला ्र कृप्ा त्ाला 
सुखरूप समुदा् सरोडा.

करोणत्ाही प्रकारच्ा माशाची 
त्पलले जर आली जाळ्ा् ्र 
शक््रो त्ांना कृप्ा जजवं्च 
समुद्ा् सरोडा.

मालवणमधल्ा 
मोरी आक्ण 
वाघळीच्ा  
सामान्  प्रजाती



इंग्रजी: कॉमन बलैकदटप शाक्व               मराठी: वाटूइंग्रजी: सपेडनरोस शाक्व                   मराठी: चावल्ार

इंग्रजी: बामबू शाक्व                           मराठी: सुत्नअरइंग्रजी: हैमरहेड शाक्व                       मराठी: त्फसकरी

धरोक्ा् 
असलेली 

धरोक्ा् 
असलेली 

धरोक्ा् 
असलेली 

अत्् 
संकटा्

आहार: ्ारली, बांगडा, मरोरी, वाघळरी आहार: माकुल, करोलंबी, छरोटे मासे

आहार: करोलंबी, छरोटे मासे आहार: ्ारली, माकुल 

काहीवेळेला अन्न शरोध्ाना हे शाक्व  पाण्ा् गरोल गरोल त्फर्ा् आक्ण 
पाणी खळबळव्ा्. त्पललांना जन्म देण्ासािी पावसाळ्ा् त्कवा 
पावसाळ्ानं्र त्कनाऱ्ाजवळ ्े्ा्. त्वशेष्ः ्ाच काळा् शाक्व ची 
त्पलले मासेमारी करणाऱ्ा बरोटरीकडून पकडली जा्ा्.

मालवण च्ा समुद्ा् सवा्व् जास् प्रमाणा् आढळणारी प्रजा्ी. 
संपूण्व वष्वभर प्रजनन चाल्े.

हा मरोरी शसतिधुदुग्वमध्े सव्वरि आढळ्रो. ्े समुद््ळाशी राह्ा्. 
्े खडकाजवळ ककतिवा प्रवाळबेटाजवळ अंडी घाल्ा्. ८० - ९० 
ददवसा्अंड्ा्ून त्पलले बाहेर ्े्ा्. हे मरोरी हा शसतिधुदुग्वमधील लरोकांचा 
सवस् आक्ण महत्वाचा असा अन्नाचा सरिरो् आहे.

हे सथलां्र करणारे मरोरी आहे् आक्ण ्े जगभरा् खूप लांबवर प्रवास करू शक्ा्. 
त्ांचे हा्रोड्ासारखे डरोके त्ांना भक्् पकडण्ा् मद् कर्े. ९ - १२ मत्हन् ाच्ा 
गभ्वधारणेनं्र गररोदर मादरी शाक्व  त्पललांना जन्म देण्ासािी सपटेंबर ्े जानेवारी ्ा 
कालावधी्  त्कनारपट्रीजवळरील प्रदेशा् ्े्ा्. त्कनारपट्रीजवळच्ा उथळ पाण्ा् 
एकवटलेली ही छरोटरी शाक्व ची त्पलले सहज मासेमारीच्ा जाळ्ा् सापड्ा्.

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

हरोहरो

हरोहरो

नाहीनाही

नाहीनाही

पकडण्ास  
परवानगी आहे

पकडण्ास  
परवानगी आहे

पकडण्ास 
परवानगी आहे

पकडण्ास 
प̀रवानगी आहे

अडधवास: 
त्कनाऱ्ाजवळच्ा 
पाण्ा्, प्रवाळबेटाच्ा 
आसपास, खडकाळ 
भागा्, खाडी्

अडधवास: 
त्कनाऱ्ाजवळच्ा 
पाण्ा्, खडकाळ 
भागा्, काहीवेळेस 
नदरी्

अडधवास: 
त्कनाऱ्ाजवळच्ा 
पाण्ा्, प्रवाळबेटाच्ा 
आसपास, खडकाळ 
भागा्

अडधवास: 
त्कना्ा्वपासून 
काही अं्रावर, 
वाळूचा प्रदेश

प्रजनन: एकावेळेस 
४-११ त्पललांना जन्म 
दे्ा्

प्रजनन: एकावेळेस 
६ - १८ त्पललांना 
जन्म दे्ा्

प्रजनन: एकावेळेस 
२-४ अंडी दे्ा्

प्रजनन: एकावेळेस 
१२ - ४१ त्पललांना 
जन्म दे्ा्

८.५ 
फुटाप्यं्

२.५ 
फुटाप्यं्

२.५ 
फुटाप्यं्

१४ 
फुटाप्यं् 



इंग्रजी : त्गटारत्फश                 मराठी: फडका, खाराइंग्रजी: बुल शाक्व                          मराठी: मरोरी

इंग्रजी : ईगल रे                               मराठी: भेंडइंग्रजी: वहेल शाक्व                         मराठी: बेहेरा

अत्् 
संकटा्

धरोक्ा् 
असलेली 

संकटा् 
असलेली

संकटा् 
असलेली 

आहार: करोलंबी, खेकडे, शशतिपलेआहार: मासे, मरोरी, वाघळरी, कासवे

आहार: खेकडे, शशतिपले
आहार: छरोटरी करोलंबी, माशांची अंडी 

मालवण पररसरा् त्कमान दरोन प्रजा्ी सापडलेल्ा आहे्. ्े समुद्ाच्ा 
्ळाशी राह्ा् आक्ण सहसा समूहा्च सापड्ा्. ्े त्वशेष्ः रारिी 
सक्री् अस्ा्. मालवणमध्े छरोट्या बरोटींनी ्ांची मासेमारी केली जा्े. 
जगभरा् ्ांची संख्ा वेगाने कमी हरो् असल्ाने ्ांच्ा असस्तवालाच 
धरोका त्नमा्वण झाला आहे.

हा शाक्व  आकाराने खूप मरोिा आक्ण वजनाला जड अस्रो. दरम्ान जगभर 
सामान् ्ः उबदार पाण्ा् आढळ्रो. ्े नेहेमी त्पललांना जन्म देण्ासािी 
नदरी् ककतिवा खाडी् ्े्ा्. ही त्पलले काहीवेळेस मासेमारी करणाऱ्ा 
लहान बरोटरीकडून पकडली जा्ा्. हे शाक्व , मालवण पररसरा्, प्रामुख्ाने 
जानेवरी ्े मे मत्हन् ा दरम्ान पकडले जा्ा्.

मालवण पररसरा् त्कमान दरोन 
प्रजा्ी सापडलेल्ा आहे्. समुद्ाच्ा 
पृष्ठभागाजवळ राह्ा् आक्ण काही 
वेळेस पाण्ाबाहेरही उडी मार्ा्. 
१२ मत्हन् ांच्ा गभ्वधारणेनं्र 
त्पललांना जन्म देण्ासािी ्े 
त्कनाऱ्ाजवळ ्े्ा्. त्वशेष्ः मे 
्े नरोवहेंबर ्ा काळा् मालवणमध्े 
त्पललांची लशकार हरो्े.

माणसांसािी त्नरुपद्वी असलेला हा जगा्ील सवा्व् मरोिा मासा आहे. हा सथलां्र 
करणारा मासा आहे आक्ण ्रो जगा् सव्वरि प्रवास कर्रो. मादरी मरोरी त्पललांना जन्म 
देण्ासािी त्पललांना जन्म देण्ासािी त्कनाऱ्ाजवळ ्े्ा्. ्ेवहा ्े पकडले जाऊ 
शक्ा्. बेसुमार मासेमारीमुळे ्ांची संख्ा कमी हरो् आहे महणून ्ांच्ा लशकारीवर 
बंदरी घालण्ा् आली आहे.

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

हरोहरो

हरो

हरो

नाहीनाही

नाही

नाही

पकडण्ास  
परवानगी आहे

पकडण्ास  
परवानगी आहे

पकडण्ास 
परवानगी आहे

पकडण्ास 
परवानगी नाही 

अडधवास: 
त्कनाऱ्ाजवळरील 
वाळू असलेल्ा 
पाण्ा्

अडधवास: 
त्कनाऱ्ाजवळच्ा 
पाण्ा्, ्सेच नदरी्

अडधवास: उथळ 
आक्ण खरोल पाण्ा्, 
प्रवाळबेटाजवळ आक्ण 
खाडी्

अडधवास: 
त्कनारपट्रीजवळ 
आक्ण त्कनारपट्रीपासून 
दूर खरोल समुद्ा् 

प्रजनन: एकावेळेस 
४ - १८ त्पललांना 
जन्म दे्ा्

प्रजनन: एकावेळेस 
१ - १३ त्पललांना 
जन्म दे्ा्

प्रजनन: एकावेळेस 
२-४ अंडी दे्ा्

प्रजनन: त्पललांना 
जन्म दे्ा्. पण 
संख्ा मात्ह् नाही 

७.५ 
फुटाप्यं् 

११ 
फुटाप्यं्

१० 
फूटाप्यं् 
रंूदरी

५५ 
फुटाप्यं् 



इंग्रजी: बलू सपरोटेड रे                      मराठी: वाघळरी 

इंग्रजी: हनीकोंब/लेपड्व रे                 मराठी: वाघळरी 

इंग्रजी: वहइट सपरोटेड रे                 मराठी: वाघळरी 

इंग्रजी : सकेली रे                          मराठी: वाघळरी 

अपुरी 
मात्ह्ी

असुरक्षि्

असुरक्षि्

धरोक्ा् 
असलेली 

आहार: करोलंबी, त्कडे  

आहार: करोलंबी, छरोटेमासे,        
 जेलीत्फश

आहार: करोलंबी, खेकडे, शशतिपले   

आहार: लहान करोलंबी, खेकडे 

अंगावर त्नळे-करडे दिपके असलेली 
वाघळरी ही छरोट्या आकाराची 
एक प्रजा्ी आहे. हे समुद्ाच्ा 
्ळाजवळ राह्ा्. काहीवेळेस 
अन्न डमळत्वण्ासािी ्े सव्ःला 
समुद्ाच्ा ्ळा् पुरून घे्ा्. ्ांच्ा 
अंगावर एक त्वषारी धागा अस्रो जरो 
माणसांसािी धरोकादा्क असू शक्रो.

खूप मरोठ्ा आकाराप्यं् ्ांची वाढ 
हरोऊ शक्े. त्ांच्ा अंगावर असलेल्ा 
दिपक्ांच्ा त्वलशष् रचनेमुळे ्े सहज 
ओळख्ा ्े्ा्. काहीवेळेस अन्न 
डमळत्वण्ासािी ्े नदरी् परोह् ्े्ा्.

्े समुद्ाच्ा पृष्ठभागाजवळ राह्ा्.
्ांच्ा अंगावर एक त्वषारी काटा 
अस्रो पण ्रो माणसांसािी 
धरोकादा्क नस्रो. त्ांचे प्रजनन 
वष्वभर चालू अस्े. मालवणमध्े 
्ान्न्रिक बरोटींनी ्ांच्ा त्पललांची 
आक्ण मासेमारीच्ा जाळ्ांचा 
व गळाचा. वापर करून ्ांची 
मासेमारी केली जा्े.

मालवण पररसरा् सामान् ्ः 
सापडणारी वाघळरीची प्रजा्ी.
्े समुद्ाच्ा पृष्ठभागाजवळ राह्ा्.
त्ांचे प्रजनन वष्वभर चालू अस्े.
मालवणमध्े ्ान्न्रिक बरोटरी आक्ण 
मासेमारीच्ा जाळ्ांचा वापर करून 
वष्वभर ्ांची मासेमारी केली जा्े.

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

्ुमही ही प्रजा्ी 
पात्हली आहे का?

हरो

हरो

हरो

हरो

नाही

नाही

नाही

नाही

पकडण्ास 
परवानगी आहे

पकडण्ास 
परवानगी आहे

पकडण्ास 
परवानगी आहे

पकडण्ास 
परवानगी आहे

अडधवास: खडक आक्ण 
प्रवाळबेटाजवळ, उथळ 
आक्ण खरोल पाण्ा्

अडधवास: 
त्कनारपट्रीजवळरील 
वाळूचा आक्ण 
डचखलाचा भाग

अडधवास: 
त्कनाऱ्ाजवळरील 
वाळू असलेल्ा 
पाण्ा्

अडधवास: 
त्कनाऱ्ाजवळरील 
वाळू असलेल्ा 
पाण्ा्

प्रजनन: एकावेळेस 
१ - २ त्पललांना 
जन्म दे्ा्

प्रजनन: त्पललांना जन्म 
दे्ा् पण त्नक्चि् संख्ा 
मात्ह् नाही

प्रजनन: एकावेळेस 
१-४ त्पललांना जन्म 
दे्ा्

प्रजनन: एकावेळेस 
१ - ३ त्पललांना 
जन्म दे्ा्

१.५ 
फूटाप्यं् 
रंूदरी

६ 
फूटाप्यं् 
रंूदरी

४ 
फूटाप्यं् 
रंूदरी

१ 
फूटाप्यं् 
रंूदरी



जोड्ा जुळवा – प्रजा्ी आक्ण त् ांचे भक््

जोड्ा जुळवा – प्रजा्ी आक्ण त् ांचा अडधवास

सपेडनरोस शाक्व  (चावल्ार)
त्कडे

रारिी समुद््ळाशीबुल शाक्व  (मरोरी)

हैमरहेड शाक्व  (त्फसकरी)

त्गटारत्फश (फडका/खारा)

सकेली रे (वाघळरी)

शशतिपले

त्कनाऱ्ाजवळरील वाळू 
असलेल्ा पाण्ा् 

बांगडा

नदरी्

माकूळ

त्कनाऱ्ापासून दूर, 
खरोलसमुद्ा्

कॉमन बलैकदटप शाक्व  (वाटू)

बलू सपरोटेड रे (वाघळरी)

ईगल रे (भेंड) अधधक माहितीसाठी संपक्क  साधा:

www.dakshin.org
dakshinfoundation.india@gmail.com
trishagupta0405@gmail.com
फरोन: +९१ ८० ४२११३५०९

खालील स्त्ोतांद्ारे हरिएटिवि कॉमनस  
परवान् ा अंतर्कत फोिो वापरले रेले आिेत:

https://fishesofaustralia.net.au/
Fishes of Mainland Southeast Asia
NOAA: https://www.noaa.gov/
Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org 

https://zt2downloadlibrary.fandom.com/wiki/Whale_Shark_%28Ze-
rosvalmont%29
Bold Systems - Taxonomy browser
Noun Project: https://www.nounproject.com




