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ભાગ ૨: દોરી વગરની માળા...? 

    

  

 

 કહવેાય કે માળા બનાવવા એક દોરીની તો જરૂર પડે જ. અને એમાાં પણ સમદુ્ર કકનારે વવખેરાયેલ 
તણખલાઓને પાણીના વેગની સામે દોરી વગર એક સાથે બાાંધવુાં અશક્ય જણાય  ને...! 

 હા, પણ આપણા આ ભાગનુાં મખુ્ય પાત્ર કઈ 
આવ ુજ કાયય કરી સમદુ્ર કકનારે વવખેરાયેલી આપણા 
માટે બબનઉપયોગી કચરોરૂપી તણખલા, શાંખ-છીપનાાં 
ટુકડા અને રેતીનાાં કળને સમદુ્રના ઉછળતા નીરની સામે 
ટક્કર આપે એટલી મજબતૂાઈથી દોરી વગર એકઠા 
બાાંધી શકે છે. એ છે. કૃવમ ( Bristle worms / 

polychaetes ) વગયનો ૨૫ થી ૩૦ સેમી. લાંબાઈનુાં 
ગલુાબી-કથ્થાઈ રાંગનુાં રેતીમાાં દર બનાવી રહતે ુાં સમદુ્ર 
કૃવમ “Sand Mason Worm” (Lanice conchilega). નામ 
પરથી ખ્યાલ આવે કે રતીની રચના સાથે સાંકળાયેલ 
જીવ, જે પોતાનાાં  લાળરસનો ઉપયોગ કરી રેતીના મોટા 
કળ, તણખલા/શણ, દોરીના ટુકડા, શાંખ-છીપનાાં ટુકડા 
અને પ્લાસ્ટટક થેલીનાાં ટુકડા પણ ચોટાડી તેના શરીરનાાં 
આકારની નબળકા જેવી રચના બનાવી તેમાાં રહ.ે પોતાનુાં 
શરીરનુાં ૭૦ ટકા ભાગ રેતીનાાં દરમાાં રહ,ે જયારે બાકી 
ભાગ સમદુ્ર તલ સપાટીની ઉપર પાણીમાાં બનાવેલ 
નબળકામાાં રહ.ે આ નબળકા જેવી રચનામાાં રહવેાથી આ 
કૃવમ સમદુ્રનાાં પાણીમાાં એક ઊંચાઈ પર રહી પોતાનો 
ખોરાકને સરળતાથી શોધી શકે અને અન્ય વશકારી 
જીવથી પોતાની રક્ષા પણ કરી શકે. આમ શરીરની 
રચના થોડી જકટલ અને વવવવધ ભાગોમાાં વહેંચાયેલી, 
મખુના ભાગે  મછુ જેવા ૧૫-૨૦ ટપશય-સતુ્રોની મદદથી 
પાણીમાાં કોપોડોડ્સ, સમદુ્રી શેવાળ, પ્લાન્કટોન જેવા 
સકુ્ષ્મ જીવ અને શાંખ-તારા માછલી જેવા જીવના મળને 
પણ ખોરાક તરીકે આરોગે. સામન્યતઃ આપણને કકનારા 
નજીક જોવા મળતો આ જીવ સમદુ્રમાાં ૧૫૦૦ મી. ની 
ઉડાઈ સધુી વવટતરણ ધરાવે છે. 

ગજુરાતી ભાષાના વાાંચકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના વવવવધ જીવોની જીવન શૈલીનાાં વણયનનો કઈ અલગ અંદાજ 
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 પ્રકૃવતના આ જીવ દ્રારા બનાવેલ શાંખો-છીપનાાં ટુકડાથી સસુજ્જિત દોરા વગરની માળા જેવી 
રચના આપને પણ સમદુ્ર કકનારે જોવા મળીજ હશે અને કદાચ જોઈ ન હોય તો હવે સમદુ્ર કકનારે જાવ ત્યારે 
જરૂર ધ્યાનથી શોધજો. તો બસ હવે પ્રકૃવતનાાં આ વશલ્પકાર જીવ ને સાંબોધીત બે પાંક્તત સાથે આ ભાગનો અંત 
કરુ છાં.                      

 

" રેતી-તણખલાને હુ ાં ઢાલ બનાવુાં... 
   દોરી વગર હુાં માળ બનાવુાં... 
   શાંખ-છીપનાાં ટુકડાથી હુ ાં તો એને સજાવુાં... 

                 ઉછળતા નીર સામે હુ ાં મારો સાંસાર વસાવુાં..." 
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