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ભાગ ૧૬ : "લેવટા" 

    

  

 

  

 ઢળતી સાાંજે અંબિકા નદીનો કકનારો, ભરતીનાાં ઓસરતાાં પાણી સાથે કકનારાના કાદવમાાંથી પરાવર્તિત 

થતો સરૂ્યનો આંખોને અંજાવતા તેજ, અને એજ કાદવમાાં દેડકાની જેમ ઉછળકુદ કરતા "લેવટા", જેમ ભરતીનાાં 

પાણી ઓસરે તેમ સાંખ્ર્ાિાંધ "લેવટા" કાદવમાાંથી િહાર આવતા નજરે ચડે. કાદવમાાં તરિતોળ એક-િીજા 

સામે પોતાના િે ફીન્સ વડે લડતા-કુદતા-સરકતા "લેવટા", જાણે કાદવમાાં સ્કી/સ્કેકટિંગ ન કરતા હોર્...! 

"લેવટા" એ સ્થાર્નક ગજુરાતી 

નામ, િાકી એમ "મડસ્કીપર" 

(Mudskipper) નાાં નામે ઓળખાર્, 

કાદવમાાં સરકતી ઉભર્ચર માછલી, 

ગોિી કફશ સમદુાર્નાાં પેટા-કુટુાંિ 

Oxudercinae માાં ૩૨ "મડસ્કીપર" 

માછલીની પ્રજાતી સમાવશે થાર્.  

દેખાવે સામાન્ર્ માછલીથી અલગ ચપટુાં અને ફૂલેલુાં દેડકા જેવુાં મોટુાં માથુાં, આંખો હડેલાઈટની જેમ ઉપરનાાં ભાગે 

થોડી િહાર, મખુ્ર્ રોચક અંગ કહવેાર્ એવા છાતીનાાં ભાગે આવેલ એક જોડી ફીન્સ જેની મદદથી "મડસ્કીપર" 

કાદવ પર ચાલી/સરકી શકે અને પત્થર કે તીવાર/મેગવૃની નાની ડાળી પર એક-િે ફૂટની ઉચાઇ સધુી ચડી 

પણ શકે. તેમજ એક-િે ફૂટ જેટલા કુદકા પણ ભરી શકે. એક નર મડસ્કીપરની િાજુમાાં િીજો નર આવે એટલે 

પોતાના એકરર્ાને લઈ િાંને વચ્ચે ઝઘડો શરૂ, પોતાના મોટા જડિા ખોલી અને પીઠ પર આવેલ ફીન્સ ને ઉચા 

કરી સામ-સામે િાખડે એ લડાઈ પણ જોવા જેવી રસપદ હોર્. 

ખારા પાણીની માછલી એટલે કાદવવાળી જગ્ર્ા કે જર્ાાં દકરર્ાની ભરતીનાાં 

પાણી આવતા હોર્ તેવા સ્થળે તેમજ તીવાર/મેગવૃનાાં ઝાડ અને કાદવ 

હોર્ એવી જગ્ર્ા એ ર્નવાસ કરે. રાંગે બ્રાઉનીશ-લીલાશ અને 

લાલ, લીલા કે ભરૂા ટપકા વાળાં શરીર. કેટલીક વનસ્પર્ત, 

શેવાળ તેમજ નાના કરચલા કે જીવ-જ ાંત ુઓ તેનો 

ખોરાક. 

ગજુરાતી ભાષાના વાાંચકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના ર્વર્વધ જીવોની જીવન શૈલીનાાં વણયનનો કઈક અલગ અંદાજ 
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જર્ારે ભરતીના પાણી આવે કે અન્ર્ ર્શકારીથી સ્વ-રક્ષણ અને પોતાના શરીરનાાં તાપમાનને જાળવવા 

તરત પોતાની િખોલ/ડેનમાાં ગરકાવ થઈ આરામ કરે, ભરતીનાાં પાણી ઓસરતાાં ફરી કાદવ કે પત્થરની સપાટી 

પર આવી કદનચર્ાય ચાલ ુકરે અને મહત્તમ સમર્ પાણીની િહાર સમર્ વ્ર્તીત કરે. ખલુ્લી હવામાાં અને પાણીમાાં 

રહવેા માટે ઉભર્ચર તરીકે શ્વસન અંગોનુાં અદભતૂ અનકુુલન. પાણીમાાં શ્વાસ લેવા માટે સામાન્ર્ માછલીની જેમ 

ચઈૂનો ઉપર્ોગ કરે, જર્ારે પાણીની િહાર આવે ત્ર્ારે જેમ એક ગોતાખોર ઓક્સીજન ભરેલા સીલીન્ડર લઇ ને 

ગોતાખોરી કરે તે આ મડસ્કીપર ચઈૂમાાં પરપોટા સ્વરૂપે પાણી ભરીને તેની મદદથી શ્વાસ લે, સાથો-સાથ શ્વાસ 

લેવાનુાં કાર્ય તેની ચામડીની ર્વર્શષ્ટ રચનાને કારણે પણ ચામડીથી કરે. પોતાના શરીરને ગમે એ સ્સ્થર્તમાાં 

પાણીમાાં ભીનુાં રાખવુાં અર્ત આવશ્ર્ક,  જેના માટે એ સમર્-સમરે્ પાણી પીવે તથા કાદવ/પાણી માાં પોતાના 

શરીરને આળોટે. આંખોને પણ પાણીની િહાર ભીની રાખવા આખોનાાં નીચેના ભાગે આવેલ ર્વર્શષ્ટ આકારની 

ખાડા જેવા રચનામાાં પાણી ભરારે્લ રહ,ે જેથી જર્ારે આખો િાંધ કરે કે આખો ફરી ભીની થઈ જાર્. 

 

લેવટા મનષુ્ર્ જીવ દ્રારા ખોરાકમાાં પસાંદગીની એક માછલી, જેને કાદવ માાંથી પકડવાનુાં કામ પણ એક 

માછીમારીની ર્નપણૂયતા માાંગે. માટલાનુાં/ઘડાનુાં મખુ કાદવની સપાટીથી થોડુાં અંદર રહ ેએમ એને કાદવમાાં 

દાટવામાાં આવે. પછી માટલાનાાં ચારે તરફથી એક સાથે કાદવમાાં ચાલીને લેવટાને ભગાડવામાાં આવે એટલે 

લેવટા પેલા માટલાનાાં મખુમાાં દાખલ થઈ તેમાાં ફસાઈ જાર્, પછી એ લેવટા ઓને તાજા પાણીમાાં સફાઈ કરી 

એક પાત્રમાાં વેચાણ માટે મત્સ્ર્ િજારમાાં મોકલવામાાં આવે. નવાઈની વાત એ કે ઉભર્ચર એટલે એ પાત્રમાાં 

પણ થોડા પાણીમાાં/ભીનાશમાાં જીર્વત જ રહ.ે...! કદાબચત મત્સ્ર્ િજાર ગર્ા હોર્ તો ઉછળકુદ કરતા "લેવટા" 

તમે પણ જોર્ા જ હશે...? 

આ "લેવટા" તો પેલી કહવેત "મછલી જલ કી રાની હ.ે..જીવન ઉસકા પાની હ"ે ખોટી સાબિત કરતા હોર્ 

એવુાં લાગે…!  

https://youtu.be/Ix-PqIbDdwI 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

 

- મેહુલ & કહરલ 

તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ 
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