
PART_4 1 of 2 

 

ભાગ ૪: અનકુલૂન ઉત્ક્ાાંતિ 

    

  

 

  

સમદુ્રમાાં જીવ સષૃ્ટિની ઉત્પતિ બાદ સમદુ્ર થી જમીન અને આકાશ સધુીના જીવ સષૃ્ટિનાાં લાખો વર્ષના 

સફરમાાં ઉપસ્થથિ આબોહવામાાં જીતવિ રહવેા ખોરાક, રહઠેાણ અને થવ-રક્ષણ માિે દરેક જીવની શરીર રચનામાાં 

તવતવધ નાિયાત્મક ફેરફાર એિલે "ઉત્્ાાંતિ". માછલી ને જળમાાં, ઉિને રણમાાં, પક્ષીને આકાશમાાં, પેંગ્વીન ને 

બરફમાાં રહવેા-તવચરવાનુાં અનકુલૂનો. હરણને ઝડપનુાં, કાચીંડાને છદ્માવરણનુાં, શાહુડીને કિકનુાં, સાપને ઝેરનુાં 

એવા અનેક જીવોમાાં થવ-રક્ષણના અનકુલૂનો. દાણા ચણવા ચાાંચ, માાંસ ફાડવા િીક્ષ દાિ, કીિક પકડવા લાાંબી 

જીભ, ઉચા ઝાડનાાં પાન ખાવા સ ૂાંઠ કે લાાંબી ગરદન જેવા અનેકો ખોરાક માિેના અનકુલૂનો. આમ સષૃ્ટિનો દરેક 

જીવ ઉત્પતિ સમયથી પોિાના વાંશને િકાવી રાખવા અનેકો પ્રકારની અનકુલૂન ઉત્્ાાંતિ ધરાવે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મત્થય બજારમાાં જોવા મળિી અને ખબુજ ખાદ્ય માછલીમાાં ખબુ જાણીિી “શવેાળ માછલી”, અનકુલૂન ઉત્્ાાંતિનુાં  

અદભિૂ ઉદાહરણ, જેને ઇષ્ડડયન હલેીબિ (Indian Halibut) કે ચપિી માછલી (Flatfish) પણ કહવેાય. સમદુાય 

(Order) Pleuronectiformes માાં ઇષ્ડડયન હલેીબિ Psettodes erumei નામ થી ઓળખાય, દેખાવમાાં સામાડય 

માછલી જેવો આકાર પણ બાંને આંખ એક જ બાજુ, એક આંખ િેની સામાડય જગ્યા એ પણ બીજી આંખ માથાના 

ભાગે ફોિોમાાં જોશો િો ખ્યાલ આવશે. શરીર ઉપરથી રાંગે કથ્થાઈ પરત ુાં નીચેની બાજુ સફેદ. માછલીને જોિા જ 

કઈ અજુગતુાં જણાય કે. બને્ન આંખ એક બાજુ કેમ ?, જો એના તવશ ેમાહહિી ન હોય અન ેફક્િ એક જ માછલી 

જવો િો એવુાં જ લાગે કે માછલીમાાં કઈ તવકલાાંગિા આવી હશ.ે,,! નાાં પણ આવુાં નથી. આ એક અનકુલૂન 

ગજુરાિી ભાર્ાના વાાંચકો માિે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના તવતવધ જીવોની જીવન શૈલીનાાં વણષનનો કઈ અલગ અંદાજ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flatfish
https://en.wikipedia.org/wiki/Psettodes_erumei
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ઉત્્ાાંતિનાાં રૂપે શરીર રચનામાાં થયેલ ફેરફાર છે. સાંભતવિઃ કરોડો વર્ષ પહલેાની અડય જીવો સાથેની ખોરાક 

મેળવવાની અને થવ-રક્ષણ માિેની લડિમાાં માછલી ચપિી થઇ ને સમદુ્રિલને ચોિીને તવચલન કરવા આ ઉત્્ાાંતિ 

થઇ હશે. સમદુ્રિલન ેચોિીને તવચલન કરવા એક બાજુની આંખ સમદુ્રિલ બાજુ રહ ેજેનો ઉપયોગ થઇ શકે નહહ. 

જેથી િેની આંખ નીચેની બાજુથી માાંથાના ભાગે ઉપર િરફ ખસી હશે જેના પહરણામે બાંને આંખ એકબાજુ 

અસમપ્રમાણ અંિરે હાલ આપણે ને દ્રશ્યમાન થઈ. આજ કારણસર નીચેનાાં ભાગનો રાંગ સફેદ. રમજુીમાાં કહુ ાં િો 

એક બાજુનુાં શરીર રેિીમાાં ઘસાઈ ગયુાં હશે...!. 

સમદુ્રિલ માાં રેિીમાાં સહલેાઇથી અદશ્ય થાય 

િેવી છદ્માવરણિાથી તનપણૂષ. બાહ્ય દશ્યષમાન 

નાના િીક્ષ્ણ દાાંિ જેના વડે ખોરાકમાાં નાની 

માછલી કે અડય મિૃ સમદુ્ર જીવોનો આરોગે, 

ઇષ્ડડયન હલેીબિ ૪૫ થી ૬૦ સે.મી લાંબાઈ 

ધરાવે અને હહડદ-પ્રશાાંિ મહાસાગરની તનવાસી, 

મત્થય બજારમાાં જોવા મળિી “શોલા” િરીકે 

ઓળખાિી માછલીનો (Cynoglossus 

macrolepidotus) પણ ચપિી માછલીમાાં 

સમાવેશ થાય, જે આકારે જીભ જેવી દેખાિી 

હોવાથી જીભિી િરીકે પણ ઓળખાય, આ 

સમદુાયમાાં અંદાજજિ ૮૦૦ જેિલી પ્રજાતિનો 

સમાવેશ થાય. જે એડિાકષ હિકા જેવા ઘ્રવુ પ્રદેશમાાં 

અને ૧૫૦૦ મી. જેિલા ઊંડા સમદુ્રિલમાાં પણ અનકુલૂન ધરાવે. જે પૈકીની એક પ્રજાતિ Symphurus 

thermophiles સમદુ્રિલમાાં આવેલ હાઇડ્રોથમષલ વેડ્સ/ જવાળામખુી કે્ષત્રની નજીક ૧૮૦ ℃  જેવા અસહ્ય 

િાપમાનમાાં પણ રહ ેછે. એિલે સમજી શકાય કે આ સમદુાયના જીવો અનકુલૂન ઉત્્ાાંતિથી જ લાખો વર્ો બાદ 

આજે પણ સમદુ્રમાાં આપણ ને જોવા મળી રહ્યા છે. 

www.conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 
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