
PART_19 1 of 2 

 

ભાગ ૧૯ : "કવચધારી" 

   

  

 

 

  

કોરોનાનો જન્મદાતા તરીકે દુનનયાભરમાાં પ્રચલિત થયેિ પ્રાણી જગતનો અદભતૂ કવચધારી જીવ 

પેંગોિીન (કીડીખાઉ). જેનુાં નાના-નાના કતારબાંધ ગોઠવાયેિા મજબતૂ ભીંગડાવાળાં િચીલુાં શરીર એવુાં કે સ્વ-

રક્ષણ માટે એક મજબતુ દડાની જેમ બાંધ થઈ જાય, આ મજબતૂ ભીંગડાની દીવાિને પગિે પ્રાણી જગતમાાં 

તેના નશકાર કરનાર જીવ નહીવત બરાબર...!, અપવાદમાાં એક માત્ર "મનષુ્ય"...?  

 આમ તો સમદુ્રમાાં આવા બાહ્ય કવચધારી જીવો ઘણા જેમ કે કરચિા, જીંગા, શાંખ-છીપ જેવા 

અનેકો જીવ...આવો અનેકો સમદુ્રી કવચધારી જીવોનો સમદુાય એટિે "Mollusca". અને આજે જેની ચચાા થનાર 

એ વગા "Polyplacophora" નાાં જીવ જે "Chiton" નાાં નામે ઓળખાય. શરીર ઉપર સચુારૂ ગોઠવાયેિા મજબતૂ ૮ 

ભીંગડા/પ્િેટ/વાલ્વ જે તેની મખુ્ય ઓળખ. જેમ ઘરનાાં છત પર નલળયાની ગોઠવણ કરવામાાં આવી હોય, એજ 

પ્રમાણે એક-બીજા સાથે બાંધ બેસતા આકારે પાંતલગયા 

જેવા ભીંગડા. જેમાાં પ્રથમ અને અંનતમ ભીંગડાનો 

આકાર શરીરી રચના મજુબ વળી અિગ. "Chiton" 

એક નાજુક શરીરવાળો જીવ, જેનો વ્યાપ સમદુ્ર 

કકનારાથી િઇ સમદુ્રમાાં મહતમ ઊંડાઈ સધુી. સામન્ય 

રીતે પત્થરની સપાટી પર ચોંટીને તેમજ પત્થરોના 

બખોિ કે ખાાંચમાાં રહ.ે અને શાંખની જેમ સરકીને 

સ્થળાાંતર કરે. પત્થરો પર મજબતૂાઈથી ચોંટીને રહ ેઅને વળી 

શરીરની ઉપરી મજબતૂ કવચ પ્િેટો એટિે નાજુક શરીરને સાંપણૂા 

રક્ષણ. કોઈ સાંજોગોમાાં પત્થર પરની પકડ છૂટી જાય તો પણ 

િચીિા શરીરને વાળીને દડાની માફક બાંધ કરી શકે. એટિે સ્વ-

રક્ષણ માટેના સાંપણૂા અનકુુિનો.  

ભીંગડાવાળા શરીરનાાં ધાર પર આવેિ Girdle સામાન્ય 

ભાષામાાં કહુ તો કમરપટ્ટો, ૮ કવચ પ્િેટ ની ફરત ેતેની શોભા 

વધારતો આ રેશમ જેવા ટેન્ટીક્િસનો પટ્ટા તેની કવચની બાજુઓને રક્ષણ આપે અને સાથે તેના રાંગને કારણે 

રહણેાકને અનરુૂપ છિાવરણમાાં મદદરૂપ બાંને અને વળી "Chiton" રાંગમાાં જાાંબિી, િીિો, ભરૂા, ગિુાબી જેવા 

અનેકો નવનવધતા ધરાવે. એટિે દેખાવે ખબુજ સુાંદર હોય.     
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"Chiton" આકારે િાંબગોળ, ૧ ઇંચ થી િઈ મહત્તમ ૧૪ ઇંચ જેટિી મહત્તમ િાંબાઈનાાં હોય શકે, ૯૦૦ 

થી વધ ુપ્રજાનતનો સમાવેશ આ વગામાાં હાિ જીનવત છે. જયારે ૪૦૦ જેટિી પ્રજાનતનો અવશેષ તરીકેની નોધ 

થયેિ. જેથી આ જીવને સમદુ્રી દુનનયાનો ખબુ જ જુનુાં અસ્સ્તત્વ કહી શકાય. "Chiton" ની સોથી મોટી પ્રજાનત 

"Gumboot chiton" િાંબાઈમાાં ૧૪ ઇંચ જેટિી હોય. 

  "Chiton" માાં સૌથી અજાયબ તો તેની આંખો. 

સામન્ય રીતે જુઓ તો તેની આંખો દેખાતી નથી, 

શોધકતાાઓ પણ કઈ એવ ુ જ માનતા હતા. પરાંત ુ વષા 

૨૦૧૫ ના સાંશોધનમાાં જણાયુાં કે "Chiton" નાાં કવચ પ્િેટ 

પર અનતસકુ્ષ્મ કથ્થઈ રાંગનાાં ઉભાર અને મધ્યમાાં કીકીની 

રચના ધરવાતી આંખોના સમહુ હોય, જે આંખો થકી 

"Chiton" આસપાસના વાતાવરણને સમજવા યોગ્ય ધુાંધળી 

દ્રષ્ષ્ટ મળે. અને જેના થકી અન્ય નશકારી જીવનુાં પણ 

અનમુાન કરી પથ્થર પર પોતાની પકડને મજબતૂ કરી શકે. 

આમ તો કવચ એટિે નનરજીવ રચના જેમાાં સાંવેકદત જીનવત 

કોષો ન હોય, પરાંત ુમદુૃકાય જીવોના સમદુાયમાાં "Chiton" એક માત્ર કવચની આંતકરક રચનામાાં જીનવત કોષો 

ધરાવતો કવચધારી...! 
https://conchology.co.in 

               www.facebook.com/conchology.co.in 

 

- મેહુિ & કહરિ 

તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ 
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