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ભાગ ૯ : "કાાંટાળી કાકડી" 

    

  

 

 "કાકડી" ટે્રન, બસ, માકેટ, બાગ-બગીચા કે સમદુ્ર કકનારો ગમે ત્ાાં ઠાંડકથી ભરપરુ એવી લીંબ-ુમસાલાવાળી કાકડી 

તો મળતી જ હો્. શરીર માટે પણ ઔષધી્ ગણુકારી જેથી ભારતભરમાાં લોકપ્રિ્. ઔષધી્ ક્ષેતે્ર તો પાડોશી દેશ 

ચીનમાાં પણ "કાકડી" ખબુ જ િચલલત, પણ એ "સમદુ્ર કાકડી". શાકભાજી કે ફળ નકહ પણ સમદુ્ર િાણીજીવ, જેની વાનગી 

"તે્રપાાંગ" કે "બેચે-ડ-ેમેર" નામે િખ્્ાત. આમ પણ ચીનમાાં સ્વાદ અને ઔષધીનાાં નામે ભલ-ભલા પશ-ુપક્ષી-જીવ-

જ ાંતઓુનો ઉપ્ોગ થતો હોવાનુાં તો જગ િચલલત.અન્્ સમદુ્રી જીવોની સરખામણીમાાં આહાર માટે અનેક ગણ ુગણુકારી. 

કેન્સર, સાંપ્રધવા, કોલેસ્ટરોલ જેવા અનેકો રોગ માટે દવા તેમજ માલીશ તેલ કે કોસ્મેટીકમાાં પણ ઉપ્ોગી. પ્રવશ્વમાાં ચીનમાાં 

મોટા િમાણમાાં"સમદુ્ર કાકડી" જે ખોરાક કે ઔષધી તરીકે વપરા્. રૂ.૧૦૦૦ થી ૫૦૦૦ િપ્રત કી.ગ્રા ની કકિંમત ેવેચા્. 

પ્રવશ્વમાાં સમદુ્ર કાકડીની માાંગ વધતા જાપાન અને ચીનમાાં સમદુ્ર કાકડીનુાં ફાપ્રમિંગ શરૂ થ્ા બાદ વષષ ૧૯૮૮ માાં ભારત 

પણ તેનો િારાંભ થ્ેલ. કાળા બજારીમાાં કેટલીક દુલષભ અને જ ાંગલી સમદુ્ર કાકડીઓની કકિંમત તો િપ્રત નાંગ રૂ.૩૫૦૦૦ થી 

૪૦૦૦૦. ભારતનાાં સમદુ્ર કકનારા આવી અનેકો જીવસષૃ્ટટથી સમદૃ્ધ હોવાને કારણે અંદમાન-પ્રનકોબાર ખાતેથી પણ સમદુ્ર 

કાકડીનો ગેરકા્દેસર પ્રશકારમાાં વધારો થ્ેલ.ભારતી્ વાઈલ્ડ લાઈફ િોટેક્શન એક્ટ, ૧૯૭૨, શેડયલુ-૧, પાટષ-૪(સી) 

મજુબ સમદુ્ર કાકડીની તમામ જાપ્રતઓને સરક્ષણ હઠેળ એટલે અંદામાનથી સ્મગ્લીંગ થતી સમદુ્ર કાકડીનુાં વષષ ૨૦૧૪માાં 

આંતરાટટ્રી્ બજારમાાં અંદાજીત ૬૦ થી ૮૦ લાખની ૧૦૦૦ કી.ગ્રા નુાં કન્સાઈમેન્ટ ફોરેસ્ટ પ્રવભાગ દ્રારા જપ્ત કરવામાાં 

આવેલ.  

         

 "સમદુ્ર કાકડી" અપટૃઠવાંશી સમદુા્ Echinoderms નાાં વગષ Holothuroidea માાં અંદાજીત ૧૭૦૦ થી વધ ુિકારની 

િજાતીઓ  સમાપ્રવટટ, પખુ્તવ્ે એવરેજ ૩૦ સેમી. અને મહત્તમ ૩ ફૂટ લાંબાઈનુાં કાકડી જેવુાં નળાકાર-નરમ શરીર, સામાન્્ 

ગજુરાતી ભાષાના વાાંચકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના પ્રવપ્રવધ જીવોની જીવન શૈલીનાાં વણષનનો કઈ અલગ અંદાજ 
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ઈ્ળ જેવો જ દેખાવ, નાના-નરમ હાડકાવાળાં કરોડરજ્જુ વગરનુાં શરીર, નીચેના ભાગે ૩ થી ૫ હરોળમાાં ટુથબ્રશ જેવા 

પગથી સમદુ્રતળ પર સરકીને પ્રવચલન કરે, કેટલીક િજાપ્રતઓ છલાાંગ મારવાની પણ વપૃ્રત્ત ધરાવે. સમદુ્ર કાકડી સામાન્્તઃ 

સમદુ્રતળનો જીવ, અપવાદ રૂપે િજાપ્રત Pelagothuria natatrix પાણીમાાં તરવા માટેના અનકુુલન ધરાવે. સમદુ્રતળ પર 

ભેગો થતો કાપ/કચરાને મખુમાાં રહલે ટેનટેક્લ્સની મદદથી આરોગી િોસેસ કરી તેમાાંથી પોષણ મેળવી રીસા્કલીંગનની 

જૈપ્રવક િકક્ામાાં ખબુજ અગત્ની ભપૂ્રમકા ભજવે. અંદાજે એક સમદુ્ર કાકડી ૪૫ કી.ગ્રા જેટલો કાપ/કચરાને િોસેસ કરે અને 

કેટલાક કકસ્સામાાં તો ૧ સ્કે.મી જેટલી જગ્્ામાાં ૩૦-૪૦ સમદુ્ર કાકડીઓ પણ સાથે હોઈ શકે...!. સ્વ-રક્ષણ માટે Holothurin 

નામનુાં ઝેર ધરાવતુાં હોવાથી કેટલાક અપવાદ છોડતા અન્્ સમદુ્રી જીવો તેનો પ્રશકાર કરતા નથી. પરતુાં કેવુાં અજબ આજ 

ઝેર મનટુ્ ચામડી માટે ઔષધી તરીકે વપરાત ુાં હોવાથી પોતાનુાં ઝેર જ સમદુ્ર કાકડીનુાં દુશ્મન બન્્ુાં...!!! 

 ગજુરાતના નરારા નેશનલ મરીન પાકષ અને અંદમાનનાાં નીલ આઈલેન્ડ ખાતે નેચરલ બ્રીજ નામના સમદુ્ર કકનારે 

ભરતીના પાણી ઓસરતાાં કોરલ રીફનાાં હોજ જેવા ખાડામાાં ધેરા્ેલ પાણીમાાં ઘણી બધી સમદુ્ર કાકડીઓ આકષષક તમ-

તમતા કે આસપાસનાાં વાતાવરણમાાં ભળી જા્ તેવા છલાવરણ રાંગો સાથે ગોકુલગા્ની ગપ્રત એ સમદુ્રતળ પર પ્રવચલન 

કરતી સહલેાઈથી જોવા મળે. સમદુ્ર કાકડીની ચચાષમાાં મેં જો્ેલી ઘણી િજાપ્રત પૈકી હમેશ મને સૌ િથમ એક જ ્ાદ 

આવ,ે રૂપે ચમકતા કાળા રાંગની, શરીર પર પીળી ટોચવાળા કાટા જેવી રચના વાળી “કાાંટાળી કાકડી”(Stichopus 

chloronotus) 
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