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�ુ ંસબંધ આ શ
દનો સ��ુ સાથે 

હોય, "અઘોર�" સદ�ઓથી આપણા મ !ુય સમાજનો એક 

દ%ખાવોથી પર, પોતાની અલાયદ� *ુિનયામા ંઅલમ,ત

અઘોર� અને ,મશાનના ંસબંધથી આપ

ખોરાક તર�ક% આરોગે અને હાડકા-ખોપડ�ને વ0

રંગાયે1ુ ંઅને માનવ અ2,થઓના શોળ

અઘોર�. ભાગ ુ ં�6ુય સ��ુી 7કદા8ર પણ અઘોર�ની 

                  

કય9....?. 

સ��ુતળમા ંપડ%લા અ;ય <વોના હાડકા એટલે 

હવે > �તૃ <વોના ંહાડકા/કવચ નો ઉપયોગ શણગાર માટ% કર%

સાર� ઉપમા ન મળે...!, બાક� Xenophora

તેને અ Lુુળ નામ. 

 >મ->મ શખં આકારમા ંવધે તેમ જMર�યાત �જુબ આસપાસથી મળતા શખં

પોતાના �ખુમાથંી નીકળતા લાળરસની મદદથી 

નવી બનતી 7કનાર�મા ં ચીપકાવે. 

તમામ શખં આ Nકાર ુ ં કાય8 કર% અને 

કવચની રચના કર%, >મા ંએક માO"Xenophora pallidula

પોતાના �6ુય શર�રના ંકવચને ૫૦% 

સ	�ુ અઘોર�"  

 

સ��ુ સાથે ?. પણ ભાગના ંWતમા ંતમે કહ%શો આનાથી બધં બેસX ુ ં

સદ�ઓથી આપણા મ !ુય સમાજનો એક સ�દુાય > તમામ સામાYજક સબંધો

પોતાની અલાયદ� *ુિનયામા ંઅલમ,ત, ન કપડાની Zચ[તા ક% ખોરાકની

આપણે બધા પ7રZચત, એ\ુ ં કહ%વાય ક% Zચતામા ં સળગતા 

ખોપડ�ને વ0-આ]ષૂણની >મ પહ%ર%, આ` ુ

ઓના શોળ-શણગારથી સaત માનવ સમાજ ુ ંકઈ અલગ જ 

પણ અઘોર�ની પરાકા!ઠામા ંબધં બેસતો એક સ��ુી શખં

Gastropod વગ8ની ડાયનોસર gગુથી hiૃવી પર ટક� રહ%લ 

Xenophora ના ં <વ, >મા ં Wદા<ત 

jતીનો સમાવેશ થાય, >ની 

pallidula" આપkુ ં�6ુય 7કદા8ર, કદાZચત કોઈના હાથમા ંઆ 

શખં આપો તો, Nથમ સવાલ થાય ક% એક શLું આકારના 

ભમરડા >વા નાના શખંના ંઉપર ૧૦ થી 

છ�પ-કોરલ-પnથર ના ં oુકડા Zચપકાવીને શખંનો આવો શણગાર કોણે 

. એક એવો <વ ક% > પોતાના કવચની બનાવટ

<વોના હાડકા એટલે શખં-છ�પના ંખાલી કવચ ક% કોરલ

કવચ નો ઉપયોગ શણગાર માટ% કર%, તેવા <વ માટ% 

Xenophora એક લેટ�ન શ
દ >નો એથ8 બાp વ,Xનેુ વહન કર

વધે તેમ જMર�યાત �જુબ આસપાસથી મળતા શખં

પોતાના �ખુમાથંી નીકળતા લાળરસની મદદથી તેના પોતાના કવચ/શખંની 

 Xenophora Njિતના ં આવતા 

અને અલગ-અલગ Nકારના ં

Xenophora pallidula" 

% >ટલા મહqમ ભાગે 

PART_22 1 of 2 

પણ ભાગના ંWતમા ંતમે કહ%શો આનાથી બધં બેસX ુ ંશીષ8ક ન 

> તમામ સામાYજક સબંધો-શરતો-

કપડાની Zચ[તા ક% ખોરાકની, > મળે એમા ં<વે, 

કહ%વાય ક% Zચતામા ં સળગતા �તૃદ%હને પણ 

` ુ શર�ર ,મશાનની ભ!મથી 

માનવ સમાજ ુ ંકઈ અલગ જ Nિતિનિધnવ એટલે 

એક સ��ુી શખં. 

ડાયનોસર gગુથી hiૃવી પર ટક� રહ%લ jિત 

>મા ં Wદા<ત ૨૦ થી વs ુ

>ની એક jતી "Xenophora 

કદાZચત કોઈના હાથમા ંઆ 

Nથમ સવાલ થાય ક% એક શLું આકારના 

થી ૨૦ >ટલા Xટૂ%લા શખં-

પnથર ના ં oુકડા Zચપકાવીને શખંનો આવો શણગાર કોણે 

કવચની બનાવટમા ં શણગાર માટ% 

કોરલના oુકડાનો ઉપયોગ કર%. 

તેવા <વ માટ% "સ��ુ અઘોર�" શ
દથી 

એક લેટ�ન શ
દ >નો એથ8 બાp વ,Xનેુ વહન કરનાર, > પણ 

વધે તેમ જMર�યાત �જુબ આસપાસથી મળતા શખં-છ�પ-કોરલના oુકડાને 



 

અ;ય શખં-છ�પથી શણગાર કર%. આ ર�તે કર%લ શણગારથી શખંનો વજન

અને રtણમા ંપણ મદદ મળે.તેમજ 

અને િશકાર�ઓથી અ�uય રહ%, વળ� િશકાર�ની નજરમા ંચડ% તો પણ લેના િવZચO

<વના ં�ખુમા ંઆવી ન શક% અને Wતે vરુZtત રહ%

મી.મી. >ટલી wચાઈ, ૬૦ થી ૯૦ 

મહાસાગરમા ં૨૦૦ મી. થી ૬૦૦ મી. 

આરોગે. ક%મ ક% ? Wતે છે તો "સ��ુ અઘોર�

 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in
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આ ર�તે કર%લ શણગારથી શખંનો વજન તો વધે પણ કવચની મજ{તૂાઈ 

તેમજ સ��ુતળમા ંપડ%લ શખં-છ�પ-કોરલના oુકડા Mપી 

વળ� િશકાર�ની નજરમા ંચડ% તો પણ લેના િવZચO

ના ં�ખુમા ંઆવી ન શક% અને Wતે vરુZtત રહ%. રંગે સફ%દ, આકારમા ં૬૦ થી 

૯૦ Wશના ં કોણવાળો શLું આકાર >થી ભમરડા >વો દ%ખાવ

. wડાઈની ર}જમા ં િનવાસ કર%, ખોરાકમા ંસ��ુતળમા ંપડ%લ �તૃ <વોને 

સ��ુ અઘોર�" 

www.facebook.com/conchology.co.in 

- મે~ુલ & 7હરલ 

તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૨ 
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તો વધે પણ કવચની મજ{તૂાઈ 

કોરલના oુકડા Mપી કચરામા ંભળ� jય 

વળ� િશકાર�ની નજરમા ંચડ% તો પણ લેના િવZચO આકારને કારણે િશકાર� 

થી ૮૦ મી.મી �યાસ અને ૬૦ 

શLું આકાર >થી ભમરડા >વો દ%ખાવ, 7હ[દ-Nશાતં 

સ��ુતળમા ંપડ%લ �તૃ <વોને 
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