
PART_17 1 of 3 

 

ભાગ ૧૭ : "સમદુ્રી ધાડપાડુ" 

    

  

 

  

ગજુરાતનો દમણ-દેવકા બીચ ખબુજ ફેમસ જગ્યા, વીક એન્ડ પાર્ટી મારે્ટ....સાઉથ ગજુરાત અને ખાસ 

કરી સરુતી ઓ મારે્ટતો જાણે જન્નત.....કારણ તો તમને પણ ખબર જ હશે....?.આજથી ૧૫-૨૦ વર્ષ પહલેાની 

વાત કહુું તો દેવકા બીચ નાહવા મારે્ટ ઘણી સારી જગ્યા...પરત ુું છેલ્લા ઘણા સમયથી દેવકા બીચ પર પત્થરો 

ફેલાઈ ગયા. સાઉથ ગજુરાતનાું સમદુ્ર કકનારાનાું પાણી ખુંભાતના અખાત અને ઠેર-ઠેર સમદુ્રમાું ભળતી 

નદીઓનાું કારણે પાણીમાું ભળતા કાદવ અને કાપને પગલે હમેશ દોહળુ પાણી. જે કાદવ અને કાપ ખાસ 

સજોગોમાું સમદુ્ર કકનારે રેતીમાું ઠરીને જામ થઈ સખત માર્ટી જેવા પત્થર/રોકની રચના કરે. વળી કેર્ટલાક 

કકસ્સામાું સમદુ્ર કકનારે બનાવવામાું આવતી પત્થરની પ્રોરે્ટક્શન વોલ નાું કારણે પણ સમદુ્ર કકનારાઓ પર 

પત્થરો એકત્ર થાય. કઈ આવીજ રીતે દેવકાનો કકનારો આજે પત્થરોથી ભરાઈ ગયો. અને હા આવુું જ કઈ 

ભારતનાું અનેકો દકરયાકકનારે જોઈ શકાય. 

દેવકાનાું બીચ પર પથરાયેલ પત્થરોની શ  ુંખલા પર વળી સમદુ્ર જીવની કેર્ટલીક 

સમદુ્રી ધાડપાડુ ટુકડીઓએ જાણે પોતાનુું રાજ્ય વવસ્તરણ શરૂ કર્ુું. જે પૈકીની મખુ્ય બે 

સમદુ્રી ધાડપાડુ ટુકડીની ચચાષ કયે તો....  

પહલેી સમદુ્રી ધાડપાડુ ટુકડીનુું નામ "બાનષકલ્સ", જે દેખાવે શુંખ-છીપ જેવો 

Mollusca સમદુાયનો જીવ પણ ખરેખર બાહ્ય કવચીય જીવ 

કરચલા-વીંછી જેવા જીવોના સમદુાય Arthropod નાું 

જીવ જુનુું સામન્ય નામ Purple acorn barnacle 

(amphibalanus amphitrite). રુંગે સફેદ-જાુંબલી ચાર 

પ્લેર્ટની શુંકુ જેવી રચના, પાણીની બહાર હોય ત્યારે 

પોતાને કવચમાું બુંધ રાખે અને જયારે સમદુ્રનાું 

પાણીમાું ગરકાવ થાય કે તેના કવચ ઉપરની ચાર પ્લેર્ટ 

જાણે કમળનાું ફૂલની જેમ ખલેુ અને અંદર રહલેો જીવ તેના વવવશષ્ર્ટ 

રેશાવાળા પગ દ્રારા સકુ્ષ્મજીવોનો પાણીમાુંથી ખોરાક મેળવે. એક જ જગ્યા 

પર સ્થાયી જીવન જીવતા આ જીવ આકારે ૧૦ થી ૧૫ મી.મીનાું હોય. 

વવવશષ્ર્ટતા એવી કે સમદુ્રમાું રહલે કોઇપણ ઠોસ જગ્યા પર એ સ્થાયી થઈ 

ગજુરાતી ભાર્ાના વાુંચકો મારે્ટ એક અલગ પહલે....સમદુ્રના વવવવધ જીવોની જીવન શૈલીનાું વણષનનો કુંઈક અલગ અંદાજ 
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શકે. જેમ કે પત્થર, લાકડુું પ્લાસ્સ્ર્ટક, લોખુંડ, ઈંર્ટ/કોક્રીર્ટ સ્રક્ચર વવગેરે....એતો ઠીક પણ કાચની બોર્ટલ, પગની 

સ્લીપર, જહાજનાું પાટટષસ, લાકડાનાું ટુકડા જેવી સમદુ્રના પાણીમાું રહલે વસ્ત ુપણ નથી છોડતા...! એર્ટલે જ 

સમદુ્રી ધાડપાડુ શબ્દ તેના મારે્ટ બુંધ બેસતો જણાય.... 

આકારે વતક્ષ્ણ-અણીદાર, સમદુ્ર 

કકનારે ચાલવામાું ધ્યાન ન આપો તો 

પગ-હાથમાું ગુંભીર ઈજા કરે એવા 

મજબતુ. સ્થાયી વસ્ત ુ તો ઠીક પણ 

સમદુ્રમાું ફરતા જહાજોનાું/બોર્ટનાું તળીયા 

પણ આ જીવના ઉપદ્રવથી નથી બચી શક્યા. એના 

પ્રતાપે જહાજ માલલકોને વર્ષમાું અમકુ અંતરાલમાું 

પોતાના જહાજનાું/બોર્ટનાું તલળયાની સફાઈ 

કરાવવી પડે. નકહતર ઘર્ષણ વધવાથી તેની ગવત પર અસર થાય.....તેના પર સુંતોર્ ન થતા આ જીવ સમદુ્રી 

કરચલાની પીઠ કે વ્હલે માછલીનાું શરીર પર સ્થાયી થઈ જીવન જીવે......છે ને આ સમદુ્રી ધાડપાડુ 

ગજબના....! 

બીજી સમદુ્રી ધાડપાડુ ટુકડીનુું નામ "પત્થરની છીપ", Hooded oyster / Natal rock oyster (Saccostrea 

cucullata), સામન્ય રીતે છીપની પ્રજાવત સ્વતત્ર જીવી, પરતુું આ પ્રજાવત પત્થર, લાકડુું, લોખુંડ, ઈંર્ટ/કોક્રીર્ટ 

સ્રક્ચર વવગેરે પર પોતાના કવચને સ્થાયી કરી જીવન ગાળે, આકારમાું ૬ થી ૮ સેમી. અંડાકાર નાની                                                      

પ્લાસ્સ્ર્ટકની ડબ્બી જેવી રચના. 

જેના નીચેના વાર્ટકી જેવો 

ભાગમાું જીવનુું શરીર હોય અને 

ઉપરનુું સપાર્ટ ઢાુંકણ/કવરનો 

ભાગ, જેના થકી નીચેના ભાગને 

સરુલિત બુંધ કરી શકે. કેલ્લ્સયમ 

કાબોનેર્ટનુું બે ભાગમાું વહચેાયેલુું 

કવચ એર્ટલ ે વગષ Bivalve નો 

જીવ, બાહ્ય કવચ રુંગે સફેદ-

રાખોડી-કાળા રુંગનુું સ ુંયોજન, 
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કવચનાું બે ભાગની રચના એર્ટલી બુંધબેસતી અને મજબતુ કે જીવ પાણીની બહાર હોય તે સમયે એનુું કવચ 

ખોલવુું ખબુજ મશુ્કેલ. આ જીવ સમદુ્રનાું પાણીમાું ગરકાવ હોય ત્યારે સમદુ્રનાું પાણીને પોતાના શરીરમાું દાખલ 

કરી કફલ્ર્ટર જેવી રચનાથી પાણીનાું સકુ્ષ્મજોવો ખોરાકમાું મેળવે. એક સમયે પેવસકફક મહાસાગરમાું જોવા 

મળતો જીવ આજે વવશ્વનાું અનેક ભાગમાું વવસ્તરણ પામેલ. જેના પરથી જાણી શકાય કે આ સમદુ્રી ધાડપાડુ 

કેવા તાકતવર અને સિમ..... 

અહીં તો ફક્ત બે જ ધાડપાડુ ટુકડીની ચચાષ કરી...પણ હવે તમારે જયારે દમણ-દેવકા બીચ પર જવાનુું 

થાય ત્યારે બીજા સમદુ્રી ધાડપાડુઓ પર ધ્યાન આપજો....નહીં કે ફક્ત_____પર ! 
 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

 

- મેહુલ& કહરલ 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ 

_____________________________________________________________________ 
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