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એક �િસ� �ડઝની કા�ુ�ન �ફ�મ 

�જુરાતીમા ંનાની �તુવાર� નામથી ઓળ

શીખવે. #મા ં તે બ%&ુ ં 'લૂથી સ*+ુના ં પાણીમાં

સ*+ુના ં પાણીમા ં ગરકાવ ર/તીમા ં રહ/લી તમામ છ�

સ*+ુ2ુ ં પાણી િવસર/ ક/ તમામ છ�પ ફર� ર/તીમા ં ગાયબ 

�દ5ય+67ટ મળ� હોય તેમ ર/તીમા ં:પાયેલી તમામ છ�પોને તે શોધી 

છ�પોની શોધમા ંઘણા સમયથી સ*+ુ �કનારાઓ પર =ુ ંફરતો

સ*+ુ �કનાર/ જોવા મળ�. 

પહ/લી નજર/ સ*+ુ �કનારો >ણે ર/તી િસવાય ખાલીખમ હતો

આવેલ દરની આસપાસ ક/ટલીક જ@યાએ 

સફળ થશે. સ*+ુના ંપાણી નAક જતા 

સBંયામા ંર/તીમાથંી નાની છ�પો બહાર આવે અને સ*+ુના ંપાણીના ંવેગ

Dદર જતા રહ/ ક/ ફર� તમામ છ�પો 

ડો�ક�ુ"ં  

 

કા�ુ�ન �ફ�મ "Piper" #મા ં સ*+ુ �કનાર/ રહ/� ુ ં એક 

થી ઓળખાયે, તે પLી તેના બ%ચાને સ*+ુ �કનાર/

સ*+ુના ં પાણીમા ં ગરકાવ થઈ >ય અને પાણીમા ંOખ ખોલીને Pુવે તો

મા ં ગરકાવ ર/તીમા ં રહ/લી તમામ છ�પો તેટલા સમય માટ/ ર/તીની બહાર આવે

છ�પ ફર� ર/તીમા ં ગાયબ થઈ >ય. # જોયા બાદ પLીના બ%ચાને >

�દ5ય+67ટ મળ� હોય તેમ ર/તીમા ં:પાયેલી તમામ છ�પોને તે શોધી પોતાની મા ંને Qશુ કર/

મયથી સ*+ુ �કનારાઓ પર =ુ ંફરતો. # છ�પો Dતે મને નવ

પહ/લી નજર/ સ*+ુ �કનારો >ણે ર/તી િસવાય ખાલીખમ હતો. પર� ુ ંર/તીમા ંકરચલાઓ +ારા કરવામા ં

ક જ@યાએ નાની સફ/દ / પીળા રંગેની *તૃ છ�પો મળ�

સ*+ુના ંપાણી નAક જતા +Tય Oખો સામે હ� ુ.ં #મ સ*+ુના ંપાણી આગળ આવે ક/ Qબુ મોતી 

સBંયામા ંર/તીમાથંી નાની છ�પો બહાર આવે અને સ*+ુના ંપાણીના ંવેગ સાથે વહ/

 પણ Uયા ંર/તીમા ંઅટક/ Vયા ંજ ર/તીની Dદર ગરકાવ થઇ >ય

મો>ના પાણીની અવર-જવર સાથે છ�પ પણ ર/તીની 

Dદર બહાર થઈ કઈ અલગ જ આભા ઉભી કર/

સ*+ુના ં પાણીમા ં હ>રોની સBંયામા ં Pુગ2ુ ં ચમકતા 

હોય. ખર/ખર એક અદ'તૂ 

િશકાર માટ/ આસપાસ કરચલા

પLીઓ ઓતો ખરા જ. 
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�કનાર/ રહ/� ુ ં એક Sandpiper પLી #ને 

તે પLી તેના બ%ચાને સ*+ુ �કનાર/ ર/તીમાથંી છ�પ પકડવા2ુ ં

>ય અને પાણીમા ંOખ ખોલીને Pુવે તો 

તેટલા સમય માટ/ ર/તીની બહાર આવે. અને #_ુ ં

જોયા બાદ પLીના બ%ચાને >ણે 

મા ંને Qશુ કર/. એવી  જ કઈ 

Dતે મને નવસાર� `જ�લાના ંaજલ 

ર/તીમા ંકરચલાઓ +ારા કરવામા ં

પીળા રંગેની *તૃ છ�પો મળ�. િવbાસ થયો ક/ શોધ 

પાણી આગળ આવે ક/ Qબુ મોતી 

સાથે વહ/. અને #વા સ*+ુના ંપાણી 

Dદર ગરકાવ થઇ >ય. સ*+ુી 

જવર સાથે છ�પ પણ ર/તીની 

Dદર બહાર થઈ કઈ અલગ જ આભા ઉભી કર/. >ણે 

હ>રોની સBંયામા ં Pુગ2ુ ં ચમકતા 

 ન>રો, વળ� આ છ�પના ં

કરચલાઓ અને વેડસ�ની cેણીના ં



 

Bivalva વગ�મા ંઆવતી એ છ�પ2ુ ંનામ 

૧૯ મી.મી. સાઈઝની, સફ/દ, પીળા, �લુાબી ક/ >ંબલી #વા આકષ�ક રંગ

સ*+ુી �કનારા પર સામાjયર�તે જોવા મળે

પાણી જયાર/ ર/તીના ં ઉપર આવે ક/ �રુત આ Aવ 

સ�kય થઈ Dદર-બહારનો ખેલ શl કર/

પાણી સાથે તાલમેલ રાખી ર/તીમાથંી 

સ*+ુના ંપાણીમાથંી ખોરાક શોધી Aવનચk આગળ 

વધાર/. ૧ mક/.મીટર #ટલી જ@યામા ંDદાAત 

#ટલા આ છ�પ એક સાથે હોય શક/

�કનારા પર એક નાના �હmસામા ં લાખોની સBંયામા ં

હોય ! આ છ�પનો િશકાર કરવા તે સમયે કરચલા

Uયાર/ આ બoેનો િશકાર કરવા વેડસ� cેણીના ંઘણા પLીઓ તે સમયે 

આ સમયગાળા દરિમયાન >ણે �pૃિતની 

ર/તીને mપશq ક/ �રંુત આ છ�પ સ�kય 

િશકાર�ઓનો ખોરાક બનશે એ_ુ ંઆ એ2ુ ં

 

https://youtu.be/vqAn0bur-1M 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in
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આવતી એ છ�પ2ુ ંનામ "Donax Incarnatus" આકાર/ િ{કોણ સેjડવીચ #વી 

�લુાબી ક/ >ંબલી #વા આકષ�ક રંગ, �હ|દ-�શાતં મહાસાગરના ંર/તાળ 

જોવા મળે. તેનો મહતમ સમય ર/તીની Dદર :પાઈને નીકળે

પાણી જયાર/ ર/તીના ં ઉપર આવે ક/ �રુત આ Aવ 

કર/ અને સ*+ુના ં

ર/તીમાથંી ડો�ક}ુ ંકર/ અને 

સ*+ુના ંપાણીમાથંી ખોરાક શોધી Aવનચk આગળ 

મીટર #ટલી જ@યામા ંDદાAત ૨૫૦ 

#ટલા આ છ�પ એક સાથે હોય શક/. એટલે સ*+ુ 

ર એક નાના �હmસામા ં લાખોની સBંયામા ં

આ છ�પનો િશકાર કરવા તે સમયે કરચલાઓ. 

વેડસ� cેણીના ંઘણા પLીઓ તે સમયે સ�kય હોય. સ*+ુમા ંભરતી અને ઓટના ં

�pૃિતની ખોરાક �ખુ�લા2ુ ંAવતં �સારણ થ�ુ ંહોય

 થઈ ર/તી બહાર ડો�ક}ુ ંકર/. પણ એને �ા ખબર છે

એ_ુ ંઆ એ2ુ ં"છે��ુ ંડો�ક}ુ"ં તો નથી ને...!  

www.facebook.com/conchology.co.in 

- મે=ુલ& �હરલ 

તા. ૨૮/૦૪/૨૦૨૨ 

_____________________________________________________________________
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આકાર/ િ{કોણ સેjડવીચ #વી ૧૫ થી 

�શાતં મહાસાગરના ંર/તાળ 

Dદર :પાઈને નીકળે, પર� ુ ંસ*+ુના ં

સ*+ુમા ંભરતી અને ઓટના ં

2ુ ંAવતં �સારણ થ�ુ ંહોય ! સ*+ુના ંપાણી #વા 

�ા ખબર છે ? ક/ �કનાર/ ઉભેલા 

_____________________________________________________________________ 


