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ભાગ ૧૨ : કુવાના દેડકા. 

   

  

 

  

 કુવાના દેડકા, હા એટલે આપેણે મનષુ્યજીવો. બહ્ાાંડનાાં કેટલાક ગ્રહ-તારામાંડળ-આકાશગાંગા જેવી 

પ્રકૃતતની રચનાનાાં એક નાનો અંશને સમજી જાણે છાતી ફુલાવી એવા બેઠા કે જાણે પણૂણ પ્રકૃતત આંબી લીધી. પણ 

મનષુ્યજીવની સીમા તો તયાાં આવી ગઈ કે ૩૮૪૪૦૦ કી.મો દૂરનાાં ચાંદ્ર પર ઉતરણ કરી શક્યા પણ પથૃ્વી પર 

આવેલ અખટૂ મહાસાગરનાાં ફક્ત ૧૧.૦૩૪ કી.મો તળળયે પહોચી ન શક્યા. 

પવન સાથે ભરૂા રાંગનાાં પાણી પર ઉદભવતા લહરેો મનને જેમ શીતળ આનાંદનો અનભુવ કરાવે. એજ 
સમદુ્રનાાં ભગૂભણમાાં ભયભીત કરે એવો ચીર અંધકાર. પથૃ્વી પર ૭૦% થી હહસ્સો સમદુ્રનો, ખારાપાણીનો અખટૂ 
ભાંડાર જે મનષુ્યજીવન માટે સીધા ઉપયોગમાાં નહી, પણ જીવનની ઉતપતિ તો આ જ ખારાપાણીમાાંથી થઈ. 
આશ્ચયણતો એ કે પથૃ્વીની કુલ જીવ સષૃ્ષ્ટનો ૯૪% હહસ્સો સમદુ્રમાાં રહ,ે અને શોધકતાણઓના માંતવ્ય મજુબ હજી 
સમદુ્રની કુલ જીવ સષૃ્ષ્ટનાાં ફક્ત ૫% પર જ સાંશોધન થયુાં, એટલે જ કહવેાયુાં કે  

  " We know more about space than the Ocean " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રાંગ-આકાર-દેખાવની અદભતૂ જૈવતવતવધતા અને જીવન જીવવાના અકલ્પનીય અનકુુલનોનાાં અખટૂ 
ખજાનાથી છલો-છલ પથૃ્વી પર વસેલુાં એક અલગ બ્રહ્ાાંડ. સયૂણનો પ્રકાશ ન પહોચે એવા ઘોર અંધકારમાાં પણ 
જુગનુાંની જેમ સ્વ-પ્રકાતશત જીવોની ચોકાવનારી જીવનશૈલી. જેની સમજવા હજારો પ્રયાશો પછી મળેલ સફળતા 
ન બરાબર કહી શકાય. અહી સમદુ્ર તવશે જણાવેલ કેટલીક અજાયબ વાતો તો કદાચ તમને પણ ખબર નહી હોય, 

 Mariana Trench સમદુ્રમાાં ૧૧.૦૩૪ કી.મી મહિમ ઉડાઈ ધરાવે. જેને Challenger Deep કહવેાય. 

ગજુરાતી ભાષાના વાાંચકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના તવતવધ જીવોની જીવન શૈલીનાાં વણણનનો કઈક અલગ અંદાજ 
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 "Mid-Ocean ridge" નામથી ઓળખાતી પવણત શૃાંખલા ૬૫૦૦૦ કી.મી લાંબાઈ સાથે પથૃ્વી પરની સૌથી 
લાાંબી પવણત શૃાંખલા સમદુ્રમાાં આવેલ. 

 વાતાવરણમાાં ૭૦-૮૦ % ઓક્ક્સજન સમદુ્રી શેવાળ દ્રારા પ્રાપ્ત થાય. 
 સમદુ્રનો સૌથી મોટો ભાગ પ્રશાાંત મહાસાગર ૨૫૦૦૦ જેટલા ટાપઓુ ધરાવે. 
 સમદુ્રની અંદર પણ કેટલાક ભાગોમાાં પાણીના તાપમાન કે ખારાશના પ્રમાણના કારણે એક સ્થળે સ્થાયી 

તળાવ રૂપે કે એક નદીની જેમ વહણેનો અલગ ભાગ ધરાવે, જેને સમદુ્રમાાં વસેલા તળાવ કે નદી કહી 
શકાય. 

 Keys National Marine Sanctuary એક એવુાં સમદુ્રમાાં વસેલુાં મ્યઝુીયમ છે. જેમાાં ૧૦૦૦ વધ ુસમદુ્ર સમાધીન 
થયેલ જહાજોનો ભાંગાર સાંગ્રહહત છે. 

 ઓસ્ટેલીયાનાાં સમદુ્રમાાં આવેલ Great Barrier Reef ૨૩૦૦ કી.મો લાંબાઈનુાં પથૃ્વી પર ક્સ્થત સૌથી 
તવશાળ જીતવત કોરલ રીફ શૃાંખલા. જેનો કુલ એહરયા ૩૪૪૪૦૦ સ્કે.કી.મી અને જૈવતવતવધતા એવી કે 
જાણે સમદુ્રનુાં વરસાદી જ ાંગલ.      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સમદુ્રનુાં ખારુાં પાણી અનેકો પ્રકારના રાસાયળણક તતવો સમાવ,ે જેમાાં મખુ્યતવે Sodium chloride, Magnesium, 

Calcium અને Potassium નો સમાવેશ. સમદુ્રના પાણીની ખારાશ દરેક તવસ્તાર મજુબ અલગ-અલગ. જયા નદી 
સમદુ્રને મળે તયાાં ખારાશ ઓછી તો મધ્ય સમદુ્ર ે ઉડાણમાાં ખારાશ એકદમ વધ.ુ તેમજ સમદુ્ર 
જવાળામખુી/હાઇડ્રોથમણલ વેન્ટ્સ નાાં તવસ્તારમાાં સમદુ્ર પાણી તવતવધ રાસાયળણક ઝેરી/ળબનઝેરી તતવોથી ભરપરુ. 

કદાળચત તમે સ્કુબા ડાઈવીંગ કયુું હોય તો 
ખ્યાલ હશે કે પાણીની સપાટીથી તમે જેમ નીચે 
જાવો તેમ કાનના પડદા પર પાણીનુાં પે્રશર 
થવા લાગે, ફક્ત ૧૦ મી. પાણીની ઉડાઈમાાં 
થતા પ્રેશરની અસર સામાન્ટય હવાઈ સફરમાાં 
૯૮૦૦ મીટરની ઉચાઇ પર થતા પ્રેશર કરતા 
બમણી હોય, જેને hydrostatic pressure 

કહવેાય. 
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સમદુ્રની ૧૧૦૩૪ મી. ની Challenger Deep માાં સામાન્ટય સમદુ્રની સપાટી કરતા ૧૦૭૦ ગણુાં પે્રશર થાય અને 
જેને આંબવુાં શોધકતાણઓ માટે મોટો પડકાર. અંદમાનમાાં કરેલ સ્કુબા ડાઈવીંગમાાં ફક્ત ૫ મી. ઉડાઈમાાં જાણે 
મારા કાનના પડદા ફાટી જાણુાં એવુાં પે્રશર સાથે ખબુજ ભયનો અનભુવ થયેલો. પણ પછી આંખ સામે રાંગબેરાંગી 
માછલીઓનાાં ઝાંડ અને કોરલનો અદભતૂ-અકલ્પનીય નજારો દેખાતાની સાથે ભયની લાગણી સીધી પરમ શાાંતત 
તરફ વળી ગઈ હતી.       

     સમદુ્ર તવશે હુ ાં ઘણુાં જાણતો હતો એવુાં મને લાગત ુાં હત ુાં, પણ 
જયારે આ ભાગ લખવાની શરૂઆત કરી તયાાં શુાં લખવુાં ? અન ે
શુાં ન લખવુાં ?, સમદુ્ર તવશે માહહતી શોધવામાાં એવો ગચુવાયો 
કે સૌથી વધ ુ સમય મને આ ભાગ લખવા માટે લાગ્યો. 
આખરે તો હુ ાં પણ "કુવાનો દેડકા"         

 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

https://youtu.be/9H6_oGzcXBo 

 

- મેહુલ & હહરલ 

તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૦ 

_____________________________________________________________________  

https://conchology.co.in/
www.facebook.com/conchology.co.in
https://youtu.be/9H6_oGzcXBo

