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ભાગ ૬ : "ઓંગ-ફોઅંગ" 

   

  

 

 

  

 

અંદમાન-નનકોબારસમદુ્ર ટાપઓુ ની એક અલગ દુનનયા. સમદુ્રનાાં ભરૂા ાં પાણી વચ્ચે વસેલા ૩૨૫ જેટલા 

નાનાાં-મોટા ટાપઓુનો સમહુ. કુદરતનુાં સપણૂણ સૌન્દયણ જાણે ત્યાજ નવખેરાય ુ હોય એવુાં આંખ અને મનને 

પ્રભાનવત કરે. જૈનવક નવનવધતાથી ખચોખચ ભરેલુાં, પછી એ સમદુ્રની હોય કે જમીનની. ૨-૩ વરે્ષ એકવાર મારે 

તો અચકૂ જવાનુાં થાય, ફરવા અને સમદુ્ર જીવસષૃ્ટટને સ્વ-અનભુવવા.અંદમાન-નનકોબાર ફક્ત બોલવામાાં સાથ ે

બાકી બાંને વચ્ચે ૩૫૦ કી.મી જેટલો લાાંબો દરરયાઈ સફર. જે થોડુાં મશુ્કલ અને મોઘુાં.૨૦૧૬માાં અંદમાન ગયો 

હતો ત્યારે એનિયાના સૌથી સુાંદર સમદુ્ર રકનારા માાંથી એક એવા રાધા નગર બીચ પર બેસી ત્યાાંનાાં સ્થાનનક 

એક નમત્ર સાથે નાળિયેર/તારોપા પીતા હતા. ત્યાાં વાત નીકિી કેસ્થાનનક લોકો માટે નાળિયેરનો વેપાર એ 

રોજગારીનો મહત્વનો ભાગ.અને નનકોબાર તો જાણે નાળિયેરીનુાં જ આઈલેન્ડ. દુકાન પર ૨૦-૩૦ રૂનપયામાાં 

વેચાતા નાળિયેર ને ઉંચી-ઉંચીનાળિયેરી ઉપર ચડીપાડવાનુાં કામકેટલુાં મશુ્કેલ અને જોખમી, પ્રનિળિત વ્યક્ક્ત 

નસવાય બીજા માટે તો અિક્ય...! મને પણ એવુાં જ હત ુાં.....!ત્યાજ નમત્રએ એક સવાલ કયો મનટુય નસવાય 

અન્ય કયુાં પ્રાણી નાળિયેરી પર ચડી નાળિયેર પાડીને ખાઈ િકે.....?એટલે મારો સહજ જવાબ કે 

"વાાંદરો"....નમત્રએ હસીને કીધુાં એના નસવાય....?.  પછી શુાં...? મારે હાર માનવી પડી. 

 નમત્ર એ કહ્ુાં નીકોબરી ભાર્ષામાાં એ જીવ ને "ઓંગ-ફોઅંગ" (ong-fõang) કહ.ે જે Coconut 

Crab/Robber crab (નાિીયેરી કરચલો) તરીકે ઓિખાય. એ 

કરચલો નાળિયેરી પર ચડી નાળિયેરતોડી ખોરાકમાાં 

આરોગે...સાભિીને ખબુજ દાંગ રહી ગયો. પરત ુાં એ 

જીવ ફક્ત ને ફક્ત નનકોબાર, સેન્ટીનલ અને લીટલ 

અંદમાન જેવા કેટલાક દ્વીપો પર જ જોવા 

મિે.અને એ પણ ૨૦૦૪ ની સનુામી પછી તો 

ખબુજ દુલણભ થયા હોવાનુાં જણાયુાં.જેથી એ જીવ 

સાથે સ્વ-અનભુવ તો િક્ય ન થયો. પણ ફેસબકુ નમત્ર 

દ્રારા એના ફોટોગ્રાફ્સ મળ્યા. ભાગ ૩ : "સાંન્યાસી 

કરચલો" માાં જણાવેલ Superfamily: Paguroidea પૈકી 

નો આ જીવ એટલે Coconut Crab (નાિીયરેી કરચલો), 
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વજનમાાં ૪ કી.ગ્રા અને ૧ મી. જેટલી લાંબાઈ સાથે જમીન પર વસતા આર્થ્ણપૉડ( સકવચ ) પ્રાણીઓમાાં સોથી 

મોટો જીવ. રહિંદ તથા પ્રિાાંત મહાસાગરનાાં કેટલાક સમદુ્રી દ્વીપો પર આ જીવ જોવા મિે.પોતાનાાં પેટનુાં રિણ 

કરી િકે તેવુાં મજબતુ સ્વ-કવચ તથા ૧૫૦૦ ન્યટુન એટલે ૧૫૨ કી.ગ્રા જેટલા વજનથી દબાણથી નાળિયેરને 

તોડી િકે એવા મજબતુ હાથ/દેંગડા ધરાવતો કરચલો.નાળિયેર, કેિા જેવા ફિો, જીવોના મતૂણદેહ કે નાના 

જીવોને ખોરાકમાાં આરોગે એવો નમશ્રાહારી. કેટલાક રકસ્સમાાં તો પિી તથા ઉંદરનો પણ નિકાર કરતા હોવાનુાં 

નોધવામાાં આવ્યુાં છે. 

 પાણીમાાં તરી િકે નરહ. પરત ુાં જરૂર જણાયે 

થોડો સમય પાણીમાાં શ્વાસ લઇ િકે એવુાં અનકુુલનો ધરાવત ુ

શ્વસન તાંત્ર. પખુ્તવયની માાંદા તેના પરરપક્વ ઈંડા માાંથી 

લારવા સમદુ્રનાાં પાણીમાાં તરતા મકેુ, જે લારવા એક માસ 

જેટલા સમયગાિામાાં નાના સાંન્યાસી કરચલો જેવા આકરનાાં 

બાંને. પ્રથમ તબકે્ક મતૃ િાંખનાાં કવચમાાં રહ.ે જયારે તે 

સાંન્યાસી કરચલોની ભાતી સમદુ્રનાાં પાણીને ત્યજી જમીન 

પર નવચલન િરૂ કરે ત્યાર બાદ તે તેની સમદુ્રજીવની માફક 

પાણીમાાં શ્વાસ લેવાની િક્ક્ત ગમુાવી જમીન પર રહવેા 

નવકાસ પામે. જમીન પર પોતાના આકાર મજુબ િાંખનુાં 

કવચ ન મિતા નાળિયેરની કાચલીને પણ પોતાનુાં કવચ 

બનાવે. રદવસો નવતતા પોતાના નરમ પેટના ભાગ પરનુાં 

સ્વ-કવચ મજબતુ થતા તે તેનુાં મિૂભતૂ સ્વરૂપ ધારણ કરે. અને સમદુ્ર રકનારે ૫-૬ કી.મી સધુી સફર કરી 

જીવન વ્યતીત કરે. ૪૦ થી ૫૦ વર્ષણના લાાંબી આય ુપછી. તે તેના મહત્તમ આકારે પહોચે. જેમ સાપ પોતાની 

કાચિી બદલે તેમાાં સાંન્યાસી કરચલો પણ વર્ષે સ્વ-કવચ (exoskeleton) બદલે. આ દરનમયાન નવુાં આવેલ 

કવચ નરમ હોવાથી પોતાની જાતના રિણ માટે માટીની અંદર કે અન્ય સરુળિત સ્થાને છુપીને રહ.ે આમ તો 

નાળિયેરી કરચલાનો નિકાર 

અન્ય નિકારી જીવો કરતા 

નથી. નસવાય કે મનટુય 

તેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ 

કરે. જેના પરરણામે 

ભનવટયમાાં આ પ્રજાનત નાિ 

પામે તો નવાઈ નરહ....! 
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સમદુ્ર રકનારે કે નાળિયેરી નીચે પડેલ નાળિયેરને/તરોપાને તેના મજબતૂ હાથો/દેંગડા વડે છોલી ને 

કાચલીના ઉપરના ભાગનાાં ૩ છીદ્ર વાિા નરમ ભાગને તોડીનાળિયેર ખબુ મજા થી ખાય. પણનાળિયેર 

મેિવવાની આ આખી પ્રરકયા ૨ થી ૩ રદવસ સધુી ચાલતી અને પરરશ્રમ થી ભરેલી હોય છે.કેટલાક રીસચણરો 

દ્રારા તો આ નાિીયેરી કરચલોને નાિીયેરી પર ચડી ને નાિીયેર પાડતા હોવાનુાં પણ નોધવામાાં આવ્યુાં છે. 

નાળિયેર પ્રત્યેની આટલી આતરુતાનાાં પ્રતાપે જ આ જીવને ઉપમા મિી "નાળિયેરી કરચલો" 

 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

 

- મેહુલ& રહરલ 

તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ 
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