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૧. પ્રાસ્તાવિક

વિશ્વમાં વ્યાપ્ત સમુદ્રોમાં દરિયાઈ કાચબાઓની સાત જાતિઓ જોવા મળે છે . આ
સાત દરિયાઈ કાચબાઓ અર્થાત્ ‘સી ટર્ટલ્સ’ એટલે ‘લેધરબૅક’, ‘ગ્રીન’, ‘ઑલિવ
રિડલી’, ’કૅમ્પસ રિડલી’, ‘હૉકસબિલ’, ‘લૉગરહેડ’ તથા ‘ફલૅટબૅક’. દરિયાઈ
કાચબાઓનુ ં જીવનચક્ર નોંધપાત્ર હોવાથી જીવવિજ્ઞાનીઓ તથા વન્યજીવપ્રેમીઓ
હંમેશા તેમનાથી આકર્ષાતા આવ્યા છે . દરિયાઈ કાચબાઓ વિશ્વના મુખ્ય
સમુદ્રતળોમાં વસે છે . મુખ્યત્વે ઉષ્ણકટિબંધીય તથા ઉપ-ઉષ્ણકટિબંધીય
સમુદ્રવિસ્તારોમાં વસતા હોવા છતા, ઉત્તરધ્રુવના ઠંડા સમુદ્રજલમાં પણ આ
કાચબા મળી આવ્યાના ઉદાહરણો છે . એક્વાર દરિયાઈ કાચબાનાં બચ્ચાંઓ
સમુદ્રકાંઠો છોડીને દરિયામાં પ્રવેશે ત્યારબાદ તેમાના નર કાચબાઓ આજીવન
સમુદ્રમાં જ રહે છે ને તેઓ ક્યારે ય જમીન પર આવતા નથી. બીજી તરફ,
માદાઓ પણ સમુદ્રમાં જીવન વીતાવતી હોવા છતાં, માળા બનાવવા અને ઈંડાં
મ ૂકવા પ ૂરતી જ સમુદ્રકાંઠે આવી ચડે છે . મોટાભાગના દરિયાઈ કાચબાઓ લાંબા
અંતરનુ ં પ્રવસન/સ્થળાંતર કરે છે . શાવક અને કિશોર અવસ્થામાંના તેમના લાંબા
ગાળાના સમુદ્રવાસી જીવન-તબક્કા દરમ્યાન તેઓ ખુલ્લા સમુદ્રોમાં સ્થળાંતર કરે
છે . ‘લૉગરહેડ’ દરિયાઈ કાચબા પ્રશાંત/પૅસિફિક મહાસાગરમાં ૧૨,૦૦૦ કિ.મી.નુ ં
અંતર કાપી બાજા કેલિફોર્નિયાથી જાપાનના દરિયાકાંઠે આવેલ તેમના નીડનિર્માણ
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વિસ્તારો સુધીનુ ં સ્થળાંતર કરે છે . ‘ગ્રીન’ કાચબા બ્રાઝિલમાં આવેલા તેમના
આહારપ્રદે શોથી સ્થળાંતર કરી મધ્ય ઍટલાન્ટિક સમુદ્રમાં આવેલા નાનકડા
‘એસેન્શન ટાપુ’ પર માળા બનાવવા પહોંચી જાય છે . ભારતના પ ૂર્વ દરિયાકિનારે
ઓરિસ્સામાં માળા બનાવનાર ‘ઑલિવ રિડલી’ કાચબા સ્થળાંતર કરીને શ્રીલંકા કે
તેથી પણ આગળ પહોંચે છે .

મોટાભાગના દરિયાઈ કાચબાઓનો સમાવેશ જોખમમાં કે ભયમાં મ ૂકાયેલ
પ્રાણીઓની યાદીમાં થાય છે . વિશ્વભરમાં દરિયાઈ કાચબાઓના અસ્તિત્વ સામેનો
ભય વધતો જઇ રહ્યો છે . યથાયોગ્ય સંશોધન અને સંરક્ષણનાં પગલાં દ્વારા તેના
પર અંકુશ મ ૂકવાની જરૂર છે . દરિયાઈ કાચબાઓને ઘણા બધા આંતરરાષ્ટ્રીય,
રાષ્ટ્રીય તથા પ્રાદે શિક કાયદાઓ તથા નિયમનો દ્વારા સંરક્ષણ આપી શકાય
તેમ છે . પરં ત ુ તેમના સચોટ અમલીકરણમાં વર્તાતી ઊણપ તથા દરિયાકાઠાંના
વિસ્તારોનો વિકાસ તેમજ માછીમારી ઉદ્યોગનુ ં વિસ્તૃતીકરણ જેવાં કારણોને લીધે
દરિયાઈ કાચબાઓનો ભોગ લેવાતો જ રહ્યો છે . તેમના વૈશ્વિક વિતરણ તથા
અનેકવિધ આવાસોનો તેમના દ્વારા થતો ઉપયોગ; એ બે કારણોસર દરિયાઈ
કાચબા મહાસાગરો તથા દરિયાકાંઠાના નિવસનતંત્રની આદર્શ ‘ફ્લૅગશિપ
સ્પિશિઝ’ બની શકે છે .
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૧.૧. દરિયાઈ કાચબાની ઉત્ક્રાંતિ અને જીવવિજ્ઞાન- એક પરિચય
દરિયાઈ કાચબા સરિસ ૃપ વર્ગના ‘ટે સ્ટ્યુડાઇન્સ’ શ્રેણી (‘ઑર્ડર’) નાં પ્રાણીઓ છે . વિશ્વમાં અસ્તિત્વમાન સાત
દરિયાઈ કાચબાઓ ‘ક્રિપ્ટોડિરા’ પેટા-શ્રેણી (‘સબ-ઑર્ડર’) નો ‘મોનોફાયલેટિક’ સમ ૂહ બનાવે છે કે જેમનો પ ૂર્વજ
એક જ હતો કે જેમાંથી આ સાત જાતિઓ ઉપરાંત કોઇ અન્ય જાતિ અસ્તિત્વમાં આવી નથી. કાચબાઓના
જીવાશ્મિઓ દર્શાવે છે કે તેઓ ૨૦ કરોડ (૨૦૦ મિલિયન) વર્ષો પ ૂર્વે જમીન પર અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. એવું
મનાય છે કે દરિયાઈ કાચબાઓની ઉત્પત્તિ જમીનના કાચબાઓમાંથી ‘લોઅર મિસોઝોઇક’ કાળમાં થઇ હતી. ૬.૫
કરોડ (૬૫ મિલિયન) વર્ષો પહેલાં, અર્થાત્ ‘લેટ ક્રિટે શિયસ’ કાળમાં દરિયાઈ કાચબાના ચાર કુ ળો (‘ફેમિલીઝ’)
અસ્તિત્વ ધરાવતાં હતાં, જેમાંના બે અર્થાત્, Dermochelyidae (‘ડર્મોકૅલિડે’) અને Cheloniidae (‘ચૅલઓ
્ નીડે’)
વર્તમાનકાળમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે .

દરિયાઈ કાચબાઓની શરીરરચના
દરિયાઈ કાચબાઓની વિવિધ જાતિઓને ઓળખવામાં બાહ્ય કે સ્વરૂપલક્ષી લક્ષણો અગત્યનાં છે . નીચેની
આકૃતિઓમાં કાચબાઓનાં સરળતાથી ઓળખી શકાય તેવી (આકારવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ) રચનાઓ તથા
(વર્ગીકરણવિદ્યાની દ્રષ્ટિએ) તેવાં લક્ષણો દર્શાવેલ છે . આકૃતિમાં દર્શાવેલ પારિભાષિક શબ્દો દરિયાઈ
કાચબાઓની ઓળખવિધિમાં યોજાતી ચાવીઓ વાપરવામાં તથા આ પુસ્તિકામાં અન્યત્ર આપેલ ઓળખચિત્રો
વાપરવામાં ખ ૂબ ઉપયોગી થશે. દરિયાઈ કાચબાઓની શરીરરચના વિશેની ઊંડાણ ભરે લ માહિતી Wyneken
(૨૦૦૧) માં મળી રહેશ.ે આ પ્રકાશનની પી.ડી.એફ. (PDF) ફાઈલ નીચેની વેબસાઇટ પરથી મળશે: http://
course.science.fau.edu/~jwyneken/sta/seaTurtleAnatomyintroduction_and_Terminology.pdf
‘ચૅલઓ
્ નીડે’ કુ ળનાં (સખત કવચવાળાં દરિયાઈ કાચબા) ની ઓળખવિધિમાં ઉપયોગી બાહય લાક્ષણિકતાઓ
એટલે માથા, ઢાલ/કવચ (‘કેરાપૅસ’) પરનાં ભીંગડાં/શલ્કો, અને ઢાલની ધારી પર ગોઠવાયેલ ભીંગડાં/પ્લેટ્સ
(‘સ્ક્યુટસ’) ની ગોઠવણ તથા સંખ્યા. વળી, બાહ્ય લાક્ષણિકતાઓમાં કાચબાઓના હલેસા જેવા તરણપક્ષો
(‘ફિલપર્સ’) ની ટોચે આવેલ નહોર (ક્લૉવ્સ) ની સંખ્યાનો પણ સમાવેશ કરી શકાય. જાતિઓની ઓળખાણમાં
મુખપ્રદે શમાં નાકની ઉપર તથા બન્ને આંખોની વચ્ચે આવેલ શલ્કો કે ભીંગડાંની જોડીની સંખ્યા પણ ઉપયોગી
હોય છે . વળી, ઢાલ કે કવચ ઉપરની ભાતીગળ તો ઓળખવિધિમાં ઉપયોગી હોય જ છે . જેમ કે, ‘લેધરબૅક’
કાચબાની ઢાલમાં પાંચ ઊભી રે ખાઓ આવેલી હોય છે . આ જાતિના પુખ્ત કાચબાના માથા પર કોઇ વિશિષ્ટ
ભીંગડાં હોતા નથી. તેમજ તેમના જડબાને આવરિત કરત ુ કેરાટીન લઘુત્તમ હોય છે .
ઓળખવિધિમાં ચાવીરૂપ મનાતા પ્રાથમિક ભીંગડાં/પ્લેટ્સ (‘સ્ક્યુટસ’) એટલે ધારી કે કિનારી પરનાં
(‘માર્જિનલ’) , પાશ્વીર્ય (‘લૅટરલ’/’કોસ્ટલ’) , મેરૂદં ડીય (‘વર્ટિબ્રલ્સ’) , ગરદનની પાછલા ભાગે આવેલાં
(‘ન્યુચલ’) તથા વિશિષ્ટ પ્રકારનાં સેત ુ/બ્રિજ ‘સ્ક્યુટસ’ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . ઢાલ/કવચનાં તળિયાનો
ભાગ (બૉટમ શેલ) પણ ‘સ્ક્યુટસ’ની વિશિષ્ટ ભાતીગળ ધરાવે છે . જેમાં ‘ઇન્ટર ગુલાર’, ‘ગુલાર’, ‘પેક્ટોરલ’,
‘ઍબ્ડોમિનલ’, ‘ફેમોરલ’ તથા ‘આનલ’ (સ્ક્ યૂટ્સ) નો સમાવેશ થાય છે .
આકૃતિ (આકૃતિ ૧ જુઓ)
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Total length

Prefrontal scales
Head
length
Carapace

C5

width

C4

C2

C3

C1
L1

L5
L4

L2

L3

Or

Marginal scutes

Lateral (costal)

Central (neural)

scutes (L1 - L5)

scutes (C1 - C5)

Inframarginal scutes and pores

bi

le
t al

ng

th

e
Pr

or

bi

le
t al

ng

th

1: gular; 2: humeral; 3: pectoral;
Axillary scutes

4: abdominal; 5: femoral; 6: anal scutes

Marginal scutes

♀ Claw

Intergular scute
Mentonian scute
♀ Tail

6

5

4

3

2

1

♂ Tail

♂ Claw

♂ Claw

Top: Schematic dorsal view of a sea turtle; Middle: Schematic lateral view of a sea turtle head;
Bottom: Schematic ventral view of a sea turtle
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ૂ નો (‘ઍડેપ્ટેશન્સ’)
અનુકલ
દરિયાઈ કાચબાઓ મહદં શે વિશ્વમાં ઉષ્ણ્કટિબંધીય અને ઉપઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદે શોનાં આવેલા સમુદ્રવિસ્તારોમાં
વસે છે . તેઓ દરિયાકાંઠાની કે દ્વીપોની જમીનનો ઉપયોગ માત્ર પ્રજોત્પત્તિ માટે કરે છે . દરિયાઈ કાચબાઓ,
પક્ષીઓ અને સસ્તનોની માફક હવામાંથી પ્રાણવાયુ શ્વસનારાં સજીવો છે . (તેઓ માછલીઓની માફક પાણીમાં
ઓગળે લ પ્રાણવાયુ લઇ શકતા નથી.) આમ, ‘એર-બ્રિધિંગ’ સજીવો હોવા છતા દરિયાઈ કાચબાઓએ લગભગ
ૂ ન સાધેલ ું છે . બાહ્યાકારવિદ્યાની દ્રષ્ટિએ તેઓએ ઉચ્ચ કક્ષા
સમગ્રતયા પાણીમાં જીવન વીતાવવા માટે અનુકલ
ૂ નો સાધેલા છે .
સાધેલી ગણાય છે . તથા દરિયામાં જીવન વીતાવવા માટે ઘણાં અનુકલ

તરણશકિત: દરિયાઈ કાચબાઓની તમામ જાતિઓને દરિયામાં તરી શકવા માટે હલેસાં જેવાં તરણપક્ષો
ૂ એવો શરીરનો આકાર હોય છે વળી, તેમની સ્કંધમેખલા વિસ્તીર્ણ તથા છાતીના
(‘ફ્લિપર્સ’) તથા પ્રવાહાનુકલ
સ્નાયુ સુવિકસિત હોય છે , જે તરવામાં મદદરૂપ બને છે . દરિયાઈ કાચબાઓ ઉત્તમ ડૂબકીમાર હોય છે . ‘લેધરબૅક’
કાચબાઓ તેમના ખોરાક એવી ‘જેલીફિશ’ની શોધમાં નિયમિત રીતે ૧,૦૦૦ ફીટથી પણ વધુ ઊંડાઈ સુધી ડૂબકી
મારતા હોય છે . કાચબાઓની લાંબા અંતરની ડૂબકી દરમ્યાન રૂધિર ઓછા પ્રાણવાયુને સહી શકતી પેશીઓથી
દૂ ર ધકેલાઈ હ્યદય, મગજ અને મધ્યવર્તી ચેતાતંત્ર તરફ ધકેલાય છે . દરિયાઈ કાચબાની પોતાનુ ં માથુ અંદર
ખેંચી લેવાની ક્ષમતા ઓછી હોય છે જે લક્ષણ ઝડપી તરવામાં ઓછી અવરોધ કરે છે .

શ્વસન અને ચયાપચય: દરિયાઈ કાચબાઓમાં ચયાપચયનો દર ઓછો હોય છે . એના કારણે તેઓ લાંબા સમય
સુધી પાણીની સપાટી નીચે ડૂબેલા રહી શકે છે . તેઓને કુ દરતે વિસ્તીર્ણ અશ્રુગ્ રંથિઓ (‘લૅક્રિમલ’) પણ આપેલ છે ,
જેના દ્વારા તેઓ શરીરમાંનાં પ્રવાહીઓમાં રહેલ વધારાના ક્ષારોનો નિકાલ કરી શકે છે . દરિયાઈ કાચબાઓ તેમના
ખોરાકમાંથી જ શરીર માટે પ ૂરત ું પાણી મેળવી લેતા હોય છે તથા ચયાપચયમાં દરિયાઈ પાણીનો ઉપયોગ કરી
શકે છે . આથી તેઓ દરિયામાં પણ મીઠા પાણીના સ્ત્રોતો વિના જીવી શકે છે .

ઉષ્ણતાનિયમન (‘થર્મોરે ગ્યુલેશન’): દરિયાઈ કાચબાઓમાં, તેમના કુ લ કદની સરખામણીમાં ઉષ્ણતા-વિનિમય
ઓછો હોય છે કેમ કે આ કાચબાઓના વિશાળ કદને લીધે તેમના શરીરનો ‘સર્ફે સ-ટુ -વૉલ્યુમ’ (સપાટી ક્ષેત્ર :
કદ) ગુણોત્તર ઓછો રહે છે . ખાસ કરીને ‘લેધરબૅક’ કાચબાઓમાં કેટલાંક ઉષ્ણતાનિયમનોના (‘થર્મોરે ગ્યુલેટરી’)
ૂ નો જોવાં મળે છે , જેમ કે સામા પ્રવાહે તરવા માટે જરૂરી એવું ઉષ્માવિનિમય તંત્ર, શરીરમાં તૈલી પદાર્થનુ ં
અનુકલ
ૂ નોને કારણે કાચબાઓનુ ં શારીરિક તાપમાન તેમની આજુબાજુ
સવિશેષ પ્રમાણ, મોટુ ં કદ વગેરે. આ બધા અનુકલ
રહેતા દરિયાઈ પાણીના તાપમાન કરતા ઊંચું રહે છે (૧૮˚ સેં સુધી) . પરિણામ સ્વરૂપે, દરિયાઈ કાચબા
દરિયાના ઠંડા પાણીમાં પણ ટકી રહી શકે છે .
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પ્રવસનમાં દિશાસંધાન: કેટલાક દરિયાઈ કાચબાઓ તેમના આહારોર્પાર્જનપ્રદે શ અને નીડનિર્માણ પ્રદે શો
વચ્ચે ખુલ્લા દરિયામાં હજારો કિલોમીટરનુ ં પ્રવસન કરતા હોય છે . દરિયાઈ કાચબાઓની આ ક્ષમતા વિશે ઘણી
સમજૂતીઓ (‘થિયરીઝ’) રજૂ કરાયેલી છે . હવે એ વાત પ્રતિપાદિત થઇ ચ ૂકેલ છે કે જ્યારે કાચબાનાં ઈંડાંમાંથી
નવજાત બચ્ચાંઓ બહાર આવે છે , તે તબક્કે જ તેમના પર પ ૃથ્વીના ભ ૂચબકીય
ંૂ
ક્ષેત્ર (‘જિઓમૅગ્નેટિક ફીલ્ડ’)
ની છાપ/અનુમ ુદ્રણ (‘ઇમ્પ્રિન્ટીંગ’) થઈ ચ ૂકેલ હોય છે . આમાંથી માદા બચ્ચાંઓ પુખ્ત ઉંમરની કાચબીઓ
તરીકે વ ૃધ્ધિ પામે છે ત્યારે તે ઉપરોક્ત જન્મજાત ઇમ્પ્રિન્ટીંગ’ નો ઉપયોગ કરે છે તથા દરિયામાં અલગ અલગ
સ્થળોની ચુબકીયક્ષેત્રની
ં
તીવ્રતાઓ વચ્ચેના તથા ચુબકીયક્ષેત્રના
ં
‘ઇન્કિલનેશન’ ખ ૂણાઓ વચ્ચેના તફાવતો
પારખતાં પારખતાં, જે દરિયાકાંઠે જન્મેલ હોય તે જ દરિયાકાંઠે માળા બનાવવા તથા ઈંડાં મ ૂકવા તેઓ પહોંચી
જાય છે .

૧.૨. દરિયાઈ કાચબાઓનો જીવનવ ૃત્તાંત
પ્રજોત્પત્તિ (‘રિપ્રોડકશન’)
નર અને માદા કાચબાઓ આહરોર્પાર્જનક્ષેત્રથી પ્રજનનક્ષેત્ર તરફ પ્રવસન કરીને તેમના પ્રજનનચક્રની શરૂઆત
કરે છે . તેમના આહરોર્પાર્જનક્ષેત્ર અને પ્રજનનક્ષેત્ર વચ્ચે હજારો કિલોમીટરનુ ં અંતર હોઈ શકે છે . પ્રજનનક્ષેત્રમાં
નર અને માદા વચ્ચે સંવનન-સમાગમ મુખ્યત્વે દરિયાઈકાંઠાથી દૂ ર મધદરિયે થાય છે . નરકાચબો માદા કાચબા
પર આરૂઢ થઇ માદાને પોતાના અગ્ર ‘ફિલપર્સ’ પર આવેલા નહોરથી પકડી રાખીને સમાગમ કરે છે . કોઇ એક
નર અને કોઇ એક માદા કાચબો અનુક્રમે એક કરતા વધારે માદાઓ અને નરો સાથે સંવનન-સમાગમ કરી
શકે છે . આમ, કોઇ એક નર કાચબો એક કરતા વધુ માદાઓ તથા કોઇ એક માદા કાચબો એક કરતા વધુ નર
કાચબાઓ સાથે સંવનન-સમાગમ કરી શકે છે .

નીડનિર્માણ (‘નેસ્ટિંગ’)
સંવનન-સમાગમ થયાને અનેક અઠવાડિયા પછી માદાઓ મુખ્યત્ત્વે રાત્રિના સમયે તેમના નિર્ધારિત દરિયાકાંઠે
નીડનિર્માણ અર્થે પહોંચે છે . પાણીમાંથી નીકળીને રે તાળ કાંઠા પર પેટે ઘસડાતા તેઓ માળા (નીડ) માટે ની યોગ્ય
જગ્યા શોધે છે . યોગ્ય જગ્યા મળતા તેઓ તે જ્ગ્યાની રે તની સાફસફાઈ કરે છે અને પોતાના શરીર-અનુસારનો
‘ફલાસ્ક’ આકારનો ખાડો પોતાના પાર્શ્વ – ફિલપર્સથી બનાવે છે . આ ખાડો એટલે દરિયાઈ કાચબાનો માળો/નીડ
(‘નેસ્ટ’) . એક માદા કાચબો એક વખતમાં ૧૦૦-૧૫૦ ઈંડાં મ ૂકીને તેને રે તીથી પ ૂરી નાખે છે . કેટલીક જાતના
દરિયાઈ કાચબાઓ માળાને રે તીથી ભર્યાબાદ પ ૂરણ-રે તીને શરીરના વજનથી થાપે પણ છે . માદાઓ જયારે
એક વખત ઈંડાં મ ૂકવાની પ્રકિયા શરૂ કરે ત્યારબાદ તેમના પર માળા બનાવી ઈંડાં મ ૂકવાની ધ ૂન સવાર થઇ
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જાય છે . ને તે દરમ્યાન તેમને આસાનીથી ખલેલ પહોંચાડી શકાતી નથી. ઈંડાં મ ૂકીને માળાનુ ં રે તીથી પુરાણ
કર્યા બાદ માદા કાચબાઓ માળાની ફરતે રે તી ફેંકી ફેંકીને માળાની જ્ગ્યાને આસપાસના રે તાળ પર્યાવરણ સાથે
એકાકાર (‘કેમફુ ્લેજ’) કરે છે . અને ત્યારબાદ દરિયામાં પાછા ફરે છે . માળા બનાવવા યોગ્ય રે તાળ દરિયાકાંઠો
પસંદ કરવામાં જે તે દરિયાકાંઠાની પહોંચ-યોગ્યતા (‘ઍકસૅસિબિલિટી’) તેમ જ, તેની દરિયાઈ પાણી-સપાટીથી
ઊંચાઈ અને કાંઠાની જમીનનો પ્રકાર (‘સબસ્ટ્રેટ’) મહત્વનો ભાગ ભજવે છે . જુદીજુદી જાતિના કાચબા, માળા
બનાવી ઈંડાં મ ૂકવા માટે જુદા-જુદા પ્રકારના રે તાળ કાંઠા પસંદ કરે છે . દા.ત. ‘ઑલિવ રીડલી’ તથા ‘લેધરબૅક’
જાતિનાં દરિયાઈ કાચબઓ વિસ્તીર્ણ (‘વાઇડ’) એવા દરિયાકાંઠા તથા નદીઓના મુખપ્રદે શોમાં આવેલી રે તાળ
પટ્ટીઓ (‘સેન્ડ બાર’) પર પસંદગી ઉતારે છે . બીજી તરફ ‘હૉક્સબિલ’ અને ‘ગ્રીન’ દરિયાઈ કાચબાઓ દરિયામાં
આવેલા નાના રે તાળ ટાપુઓ પર પસંદગી ઉતારે છે . મોટા ભાગના દરિયાઈ કાચબાઓ એક ઋત ુમાં એક કરતા
વધારે વાર માળા બનાવે છે . કોઇ પણ બે માળા બનાવવાની વચ્ચે આશરે બે અઠવાડિયાનો સમયગાળો રહેતો
હોય છે .
માળા બનાવવાની ઋત ુ પુરી થાય એટલે તેઓ પ્રજનનક્ષેત્ર છોડીને આહારોપાર્જનક્ષેત્રમાં આવતા દરિયામાં
પાછા ફરે છે . એક વખત આહારોપાર્જન ક્ષેત્રમાં પાછા ફરે પછી ફરીથી પ્રજનન અર્થેનુ ં પ્રવસન એક કે તેનાથી
વધુ વર્ષો પછી કરવામાં આવે છે . આમ, એકવાર આહારોપાર્જનક્ષેત્રમાં આવી ગયા બાદ તરત પ્રજનનચક્ર શરૂ
થત ું નથી અને ફરીથી પ્રજનનકર્મનો ગાળો શરૂ થાય તે પહેલાં ઓછામાં ઓછું એક કે તેથી વધુ વર્ષો વીતી શકે
છે .
જન્મભ ૂમિનો સાદ (‘ફાયલોપેટ્રી’): આગળ ઉપર જણાવ્યા મુજબ દરિયાઈ કાચબાઓ આહારોર્પાર્જન અને
પ્રજનક્ષેત્ર વચ્ચે સેંકડોથી હજારો કિલોમીટરનુ ં અંતર કાપી શકે છે . લાંબા સમયથી એવું માનવામાં આવે
છે કે માદા દરિયાઈ કાચબાઓ ઈંડાં મ ૂકવા માટે એ જ દરિયાકાંઠાઓ પર પહોંચે છે કે જ્યાં તેમનો જન્મ
થયો હોય. વળી, તાજેતરમાં થયેલ જનીન અભ્યાસોએ આ માન્યતાને ટે કો આપેલ છે . એવું શોધાયું છે કે
કેટલીક જાતિઓ (‘ગ્રીન’ કાચબાઓ) માળા બનાવી ઈંડાં મ ૂકવા માટે પોતાની જન્મભ ૂમિ શોધી કાઢવામાં વધુ
ચોકસાઈ દર્શાવે છે .
નીડસ્થાન પ્રતિબધ્ધતા (‘નેસ્ટ સાઇટ ફિડેલિટી’): આગળ ઉપર જણાવ્યું કે એક પ્રજનનઋત ુમાં કોઇ એક માદા
કાચબો બે અઠવાડિયાના સમયાંતરે એક કરતા વધુ વાર માળા બનાવી ઈંડાં મ ૂકી શકે છે . આ માટે તે પોતાના
માળા બનાવવા લગભગ એક જ વિસ્તારમાં (આશરે ૧૦ કિ.મી.ના વિસ્તારમાં) ફરે છે . જો કે એવું જણાયું
છે કે ઓરિસ્સાના દરિયાકાંઠે આવતો દરે ક ‘ઑલિવ રીડલી’ કાચબો એક પ્રજનનઋત ુમાં સો કિ.મી. કે તેથી
સહેજ વધુ અંતરે માળા બનાવી શકે છે . વળી, કેટલાક ‘લૅધરબેક’ કાચબાઓએ એક જ ઋત ુમાં ૭૦૦ કિ.મી.
ના અંતરે માળા બનાવ્યાનુ ં પણ નોંધાયેલ છે .
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નવજાત બચ્ચાંઓનુ ં માળામાંથી બહિર્ગમન
બચ્ચાંઓ તેમના માળાઓમાં ૭-૧૦ અઠવાડિયાના સમયગાળાં સુધી વિકસે છે . તેઓ બધાં જ લગભગ એક્સાથે
જ થોડાક દિવસોના ગાળામાં ઈંડાંમાંથી અવતરે છે ને મહદં શે રાત્રિના સમયે લગભગ એક સાથે જ માળામાંથી
બહાર આવે છે . એકસાથે માળામાંથી ઘણાંબધાં બચ્ચાંઓનુ ં માળામાંથી બહિર્ગમન થવાની આ ઘટના બચ્ચાંઓનાં
શિકારીઓ (જેવા કે કરચલાં, પક્ષીઓ, શિયાળ, કૂતરાં તથા કેટલીક માછલીઓ) ને કયાં બચ્ચાંઓનો શિકાર
કરવો તે અંગે મઝ
ં ૂ વણ ઊભી કરે છે ને તેથી દરે ક બચ્ચાની શિકાર થવાની શક્યતા ઘટે છે . આને ‘સ્વૅમ્પિંગ’
કહેવામાં આવે છે .
નવજાત બચ્ચાંઓનુ ં માળામાંથી રાત્રિ દરમ્યાન જ બહિર્ગમન એટલા માટે થાય છે કે તેના કારણે બચ્ચાંઓને
ઘણાં (દિવાચર) શિકારીઓથી તેમજ સ ૂર્યપ્રકાશથી છૂટકારો મળે છે . વળી, રાત્રિના સમયે દરિયાઈ પાણીની
સપાટી પરથી પરાવર્તિત થતો ચંદ્રપ્રકાશ કે તારાપ્રકાશ, બચ્ચાંઓને સમુદ્ર કઈ તરફ છે તેનો ખ્યાલ આપે છે ને
તે બચ્ચાંઓને દરિયા તરફ દિશાસંધાન કરી ગતિમાન થવા મદદરૂપ થાય છે . દરિયાકાઠાં પર રહેલ રે તીના ઢૂવા
તેમજ વ ૃક્ષોના પડછાયા પણ આ બચ્ચાંઓને જમીનથી વિરૂધ્ધ દિશાસંધાન કરવામાં મદદ કરે છે . બચ્ચાંઓ જેવા
સમુદ્રમાં પ્રવેશે છે કે તરત જ મોજાઓની દિશા સાથે સંધાન કરીને સામા પ્રવાહે તરવા લાગે છે . આ દરમ્યાન
તેઓ પ ૃથ્વીના ભ ૂચુબકીય
ં
ક્ષેત્રથી પણ અનુમ ુદ્રિત (‘ઇમ્પ્રિન્ટેડ’) થાય છે . દરિયાઈ કાચબાના બચ્ચાંઓ તેમજ
પુખ્તો, પ ૃથ્વીના ભ ૂચુબકીયક્ષેત્રની
ં
તથા ચુબકીયકોણ
ં
(‘મૅગ્નેટિક ઇન્ક્લિનેશન ઍંગલ’) પ્રત્યે સંવદ
ે નશીલ હોય
છે . આ કારણોસર તેમનામાં ‘હોકાયંત્ર સ ૂઝ’ (‘કંપાસ સેન્સ’) હોય છે ને તેને કારણે જ પુખ્તવયના માદા કાચબા
પોતાની જન્મભ ૂમિસમા દરિયાકાઠાંઓને પ્રવસન દરમ્યાન શોધી કાઢે છે . એવું માનવામાં આવે છે કે હજાર
નવજાત બચ્ચઓમાંન ુ ં વધુમાં વધુ એક બચ્ચું પુખ્ત અવસ્થા સુધી પહોંચી શકે છે . (અર્થાત્, બાકીનાં કેટલાંય
બચી શકતાં નથી.)
તાપમાન આધારિત લિંગ નિશ્ચયન: જે તાપમાને કાચઆના ઈંડાં સેવાય છે તે તાપમાનના આધારે ઈંડાંમાંથી
બહાર નીકળતા નવજાત શિશુઓનુ ં લિંગ નક્કી થાય છે . સેવન દરમ્યાન તાપમાન નીચું રહેલ હોય તો
ઇંડાંમાંથી નર બચ્ચાંઓ જન્મે છે અને ઊંચા તાપમાને માદા બચ્ચાંઓ જન્મે છે . મધ્યવર્તી તાપમાન (અર્થાત
એવું તાપમાન કે સરખી સંખ્યામાં નર અને માદાઓ જન્માવે છે ) જાતિએ જાતિએ કે કોઇ એક જાતિમાં
વિવિધ વસ્તીઓ વચ્ચે ભિન્ન હોવા છતાં, સામાન્યત: તે ૨૮-૩૨˚ સે જેટલું હોય છે . બચ્ચાંઓનુ ં લિંગનિશ્ચયન
તેની ઈંડાં અવસ્થાના કુ લ સમયના બીજા ત ૃતિયાંશ-સત્ર (ટ્રાય-સેમેસ્ટર) માં થાય છે . નર:માદાની સંખ્યાનો
ગુણોત્તર (કે તેન ુ ં પ્રમાણ) સમગ્ર પ્રજનનઋત ુ દરમ્યાન તેમજ ભિન્ન ભિન્ન પ્રજનનકાંઠાઓ વચ્ચે બદલાત ું રહે
છે . માળાના (સેવન દરમ્યાનના) તાપમાનના પ્રભાવ હેઠળ નર:માદાની સંખ્યાનો ગુણોત્તર કોઇ એક લિંગ
તરફ ઢળે લો રહી શકે છે . આમ, બની શકે કે નર બચ્ચાંઓનુ ં પ્રમાણ માદા બચ્ચાંઓના પ્રમાણ કરતા વધી
જાય (દા.ત. આબોહવાકીય પરિવર્તન હેઠળ) , કે જે અંતે કાચબાઓનો વંશવેલો વધારવામાં બાધારૂપ બને
કેમ કે ઈંડાં મ ૂકીને બચ્ચાંઓને જન્મ આપવાનુ ં કામ તો માદાઓ જ કરે છે , નર નહિ.
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નવજાત બચ્ચાંઓનો વિકાસ
નવજાત બચ્ચાંઓ દરિયાકાંઠો છોડીને એક્વાર સમુદ્રમાં પ્રવેશે ત્યારબાદ શરૂઆતના કેટલાક દિવસો દરમ્યાન
તેમના પર જાણે દરિયામાં તરવાની ધ ૂન સવાર થયેલી હોય છે . એ માટે ની જરૂરી તાકાત તેઓ તેમણે તેમના
માળાનિવાસ દરમ્યાન સંગ્રહ કરે લ શકિતમાંથી મેળવી લે છે . ત્યારબાદ તેઓ અનેક વર્ષો સુધી કિશોરાવસ્થા
ગાળવા માટે નાના આવાસોમાં વસે છે , ને અંતે અન્ય પુખ્ત ઉંમરના દરિયાઈ કાચબાઓ સાથે ખુલ્લા સમુદ્રમાં
આવેલ તેમના આહારોર્પાર્જ નક્ષેત્રમાં જોડાય છે .
‘ખોવાયેલ વર્ષો’ (‘લૉસ્ટ યર્સ’) તથા ત્યારબાદનો સમય
યુવા કાચબાઓ વિવિધ પ્રકારના આહારોર્પાર્જન આવાસોમાં જીવનકાળ વીતાવતા હોય છે . બચ્ચાં સામાન્યત:
દરિયાઈ પ્રવાહો (કરં ટ્સ) અને વમળો (વૉર્ટેકસ) ના સહારે આગળ વધતા રહે છે . આ દરમિયાન તેઓ
માટે દરિયાઈ સપાટી પર તણાતી/ઘસડાતી સરગાસ્સમ જેવી દરિયાઈ શેવાળની સંચરણરે ખાઓ (‘સરગસ્સમ
ડ્રિફટલાઇન્સ’) તથા દરિયાઈ માછલીઓને આકર્ષવા પ્રયોજેલ બોયાં (‘ફિશ ઍગ્રિગેટિંગ ડિવાઇસ’) મહત્ત્વનો
ભાગ ભજવે છે . દરિયામાં અસ્તિત્વમાન ‘કન્વર્જંન્સ ફ્રન્ટ્સ’ (અર્થાત્, એવા દરિયાઈ વિસ્તારો કે જેમાં પાણીના
તાપમાન, લવણતા વગેરેમાં ફેરફાર હોય) પણ કિશોરાવસ્થામાં રહેલ કાચબાઓ માટે અગત્યનાં આહારોર્પાર્જન
આવાસો બની રહે છે . વિકાસ દરમ્યાન અપુખ્ત ‘લૉગરહેડ’ કાચબાઓ દક્ષિણ કેલિફોર્નિયાથી જાપાન વચ્ચે લાંબી
મુસાફરી ખેડે છે . ઘણા લાંબા સમય સુધી જીવવિજ્ઞાનીઓ માટે ‘લૉગરહેડ’ કાચબાઓની આ દરિયાઈ મુસાફરીનો
તબક્કો એક અકળ બાબત હતી કેમ કે તે દરમ્યાન જાણે તેઓ ખોવાઈ જતા. તેથી જ જેટલા વર્ષો તેમના
આ તબક્કામાં વીતતા તેમને ‘ખોવાયેલ વર્ષો’ (લૉસ્ટ યર્સ’) તરીકે ઓળખવામાં આવતા. કેટલીક જાતિઓમાં
કિશોરાવસ્થાએ પહોંચેલા તથા યુવાવયના કાચબાઓ તેમનાં જીવનનો ‘મધદરિયે મુસાફરી’ નો તબક્કો પ ૂરો કર્યા
બાદ દરિયાકાંઠાની નજીકના આવાસોમાં ઘણાં વર્ષો વીતાવે છે . પુખ્તતાએ પહોંચવા માટે મોટાભાગના કાચબાઓ
૧૦-૧૫ વર્ષોનો સમય લે છે . વળી ‘ગ્રીન’ કાચબાઓ (કે જેઓ શાકાહારી હોય છે ) , ૩૦ કે તેથી પણ વધુ વર્ષોનો
સમય લે છે . એકવાર પુખ્ત ઉંમરે પહોંચે અને પ્રજનનક્ષમતા મેળવે એટલે આ કાચબાઓ પ્રજનનઋત ુ દરમ્યાન
પ્રજનન અર્થે તેમના પ્રજનનક્ષેત્રો તરફ પ્રવસન કરવા નીકળી પડે છે .
આકૃતિ (જુઓ આકૃતિ ૨)

૧.૩ દરિયાઈ કાચબાઓની ઓળખાણ
૧.૩.૧ પુખ્ત કાચબાઓ અને નવજાત બચ્ચાંઓની ઓળખાણ
ભારતીય દરિયાઈ વિસ્તારોમાં કાચબાઓની માત્ર પાંચ જાતિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે . આને કારણે ભારતમાં
મળતા દરિયાઈ કાચબાઓની ઓળખાણ ઘણે અંશે સરળ છે . દરિયાઈ કાચબાઓની ઓળખાણમાં તેમના
નીડનિર્માણક્ષેત્રો તથા આહારોપાર્જનક્ષેત્રોનુ ં વિતરણ પણ મદદરૂપ થઇ શકે છે . (અન્યત્ર વિતરણ નકશો જોવો.)
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જો દરિયાઈ કાચબો કે તેન ુ ં કવચ જોવા મળે તો વૈજ્ઞાનિક ઓળખચાવીની મદદથી કાચબાની જાતિની ઓળખાણ
થઇ શકે. દરિયાઈ કાચબાઓની જાતિઓળખમાં કવચ (ઢાલ) ની લંબાઈ તથા પડખામાં કે બાજુઓ પર આવેલ
ભીંગડાંની સંખ્યા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે . વળી, ઢાલ/કવચ પરનાં મધ્યવર્તી કે મેરુદંડીય ભીંગડાંના આકાર
પણ દરિયાઈ કાચબાની જાતિઓળખમાં મદદરૂપ થાય છે . ‘લૉગરહેડ’ અને ‘રીડલી’ કાચબાઓમાં આ ભીંગડાં
સાંકડા હોય છે અને તેથી બાજુઓ પર રહેલ પહેલ ું ભીંગડુ ં ડોકના ભીંગડાંનાં સંપર્કમાં રહે છે . ‘ગ્રીન’ અને
‘હૉકસબીલ’ કાચબાઓમાં મેરુદંડીય/ મધ્યવર્તી ભીંગડાં ચત ુષ્કોણીય હોય છે . તથા બાજુ પરનુ/પડખાનુ
ં
ં પહેલ ું
ભીંગડુ ડોકના ભીંગડાંનાં સંપર્કમાં હોત ું નથી. જો ઓળખવિધિમાં મઝ
ં ૂ વણ આવે તો કવચ (ઢાલ) અને માથાની
સ્પષ્ટ છબી લેવી જોઇએ.
જે લાક્ષણિકતાઓ પરથી પુખ્ત કાચબાઓને ઓળખવામાં આવે છે તે જ લાક્ષણિકતાઓ (જેમ કે પડખા પરના
ભીંગડાંની સંખ્યા વગેરે) પરથી બચ્ચાંઓને પણ ઓળખી શકાય છે . અલબત્, ઓળખવિધિમાં સંભાળ રાખવી
પડે કેમ કે જાતિઓ વચ્ચે રં ગોના તફાવતો ઘણા ઓછા હોય છે .
આકૃતિ (આકૃતિ ૩ જુઓ)

૧.૩.૨ ચીલા (ટ્રૅક) અને માળાઓની ઓળખાણ
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Leatherback turtle: dorsal (left) and ventral (right) view
સામાન્ય નામ: લેધરબૅક’ દરિયાઈ કાચબો (‘લેધરબૅક ટર્ટલ’)
વૈજ્ઞાનિક નામ: Dermochelys coriacea
વિતરણ: તમામ સમુદ્રો (ઉપ-ઉત્તરધ્રુવીયથી ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારો)
નીડસ્થાન: ઉષ્ણકટિબંધીય રે તાળ દરિયાકાંઠા
દરિયાકાઠાંનો પ્રકાર: સીધા ઢાળવાળા પહોળા રે તાળકાંઠા, ખડકોથી મુક્ત ઊંડાપાણીવાળો પ્રવેશવિસ્તાર.
ભારતમાં મુખ્યત્વે આંદામાન-નિકોબાર ટાપુ વિસ્તારમાં માળા બનાવે. પ ૂર્વ કાંઠે આવેલ ગલાથિઆ તથા ગ્રેટ
નિકોબારના પ ૂર્વકાંઠે આવેલ ઘણાંબધાં રે તાળ કાંઠાઓ તેમ જ લિટલ નિકોબાર તથા લિટલ આંદામાન ટાપુઓ
તેમના મુખ્ય નીડસ્થાનો છે .
વજન (પુખ્ત): ૫૦૦ કિ.ગ્રા. થી વધુ
કવચ (ઢાલ)ની લંબાઇ: ૧૪૦-૧૭૦ સેમી
કવચ (ઢાલ)નો આકાર: લંબાયેલ ું તથા છે ડેથી સાંકડુ ં થત ું જત ું કે જેના પર સાત સ્પષ્ટ શૃગ
ં ો (રિડ્જેસ); ભીંગડાં
હંમેશા ગેરહાજર.
રં ગો: મહદં શે કાળો રં ગ કે જેના પર સફેદ ટપકાં;
ગરદન અને ‘ફ્લિપર્સ’ ના તળિયે ગુલાબી કે ભ ૂરાશ પડતાં રં ગના ટપકાં
પડખેનાં ભીંગડાં (કોસ્ટલ સ્ક્યુટ્સ): ગેરહાજર
માથાનો આકાર: ત્રિકોણ, ઉપલા જડબાની દરે ક બાજુ એ દાંત જેવી રચના.
આંખો વચ્ચેના ભીંગડાં (પ્રી-ફ્ન્ટલ સ્કેલ્સ): ગેરહાજર
તરણઉપાંગો (‘ફ્લિપર્સ’): અતિશય લાંબા ‘ફ્લિપર્સ’
‘પ્લેસ્ટ્રોન’: પ્રમાણમાં નાનુ,ં પાંચ ઊભા રે ખીય શૃગ
ં ો
નીડનિર્માણ સમય: રાત્રિએ
એક પ્રજનન ઋતુમાં કેટલીવાર ઈંડાં મ ૂકે: ૪-૬ વખત
એક વખતમાં કેટલી વાર ઈંડાં મ ૂકે: ૮૦-૧૦૦
ઈંડાંન ંુ કદ: આશરે ૫ સે.મી.(વ્યાસ)
બે ક્રમિક નીડનિર્માણ વચ્ચેનો ગાળો: ૯-૧૦ દિવસ
બે ક્રમિક પ્રજનન પ્રવસન વચ્ચેનો ગાળો: ૨-૩ વર્ષ
ચીલા (ટ્રૅક): ૧૫૦-૨૦૦ સે.મી. પહોળી, ઊંડી, અને પહોળી, આગલા ‘ફ્લિપર્સ’ થી રચાયેલ ‘સિમેટ્રિકલ
ડાયાગોનલ માર્કિંગ’વાળી તથા લાંબી પછડીને
ંૂ
લીધે બનેલ મધ્યવર્તી ઊંડી ખાંચવાળી.
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Clockwise from top-left: An Adult leatherback; an adult leatherback’s tracks; adult leatherback head
(detailed illlustration) profile and dorsal view; leatherback hatchling
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Green turtle: dorsal (left) and ventral (right) view
સામાન્ય નામ:‘ગ્રીન’ દરિયાઈ કાચબો (‘ગ્રીન સી-ટર્ટ લ’)
વૈજ્ઞાનિક નામ: Chelonia mydas
વિતરણ: ઉષ્ણકટિબંધીય અને ઉપ-ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાઈ વિસ્તાર
નીડસ્થાન: વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય રે તાળ દરિયાકાંઠા, ભ ૂમિપ્રદે શો અને સુદૂર ટાપુઓ
દરિયાકાંઠાંનો પ્રકાર: નાના મોટા ખુલ્લા રે તાળ કાંઠા મુખ્યત્વે ગુજરાત તેમજ લક્ષદ્વીપ અને આંદામાન ટાપુઓ
વજન (પુખ્ત કાચબો): ૨૫૦ કિ.ગ્રા.
કવચ (ઢાલ)ની લંબાઈ: ૯૦-૧૨૦ સે.મી.
કવચ (ઢાલ)નો આકાર: અંડાકાર, છે ડે ઝાલરદાર, પરં ત ુ દાંતા વગરનુ ં
રં ગ: કથ્થાઇ, કિશોર કાચબાઓમાં ત્રિજ્યાવર્તી રે ખાકૃતિઓ પુખ્તોમાં પરિવર્તનશીલ
પડખાં પરનાં ભીંગડાં: ૪ જોડીઓ
માથાનો આકાર: અગ્રવર્તી ગોળાકાર
આંખો વચ્ચેનાં ભીંગડાં: ૧ જોડી
તરણ ઉપાંગો (‘ફ્લિપર્સ’): પ્રત્યેક ‘ફ્લિપર’ પર એક નહોર
‘પ્લૅસ્ટ્રોન’: બચ્ચાંઓમાં સફેદ, પુખ્ત કાચબાઓમાં પીળાશ પડતો રં ગ
અન્ય લાક્ષણિકતાઓ: મધ્યવર્તીય/મેરુદંડીય ભીંગડાં મોટા, જેથી પડખાનું પ્રથમ
ભીંગડું ડોકના ભીંગડાંના સંપર્કમાં આવત ું નથી.
નીડનિર્માણનો સમય: રાત્રિ
કોઇ એક પ્રજનન ઋત ુમાં કેટલીવાર ઈંડાં મ ૂકે: ૪-૬ વખત
એક વખતમાં કેટલા ઈંડાં મ ૂકે: ૧૦૦-૨૦૦
ઈંડાંન ંુ કદ: આશરે ૪.૫ સે.મી.(વ્યાસ)
કોઇ એક પ્રજનનઋતુમાં બે ક્રમિક
માળા બનાવવાવચ્ચેનો સમયગાળો: ૧૦-૧૪ દિવસ
બે ક્રમિક પ્રજનન – પ્રવસન વચ્ચેનો ગાળો: ૩-૫ વર્ષ
‘ફ્લિપર્સ’ ને લીધે બનતી કેડી/ચીલો (ટ્રૅક): ૧૦૦-૧૩૦ સે.મી.પહોળી ઊંડી, ‘ફ્લિપર્સ’ને લીધે રચાતા સપ્રમાણ
કર્ણરે ખાકીય ચિહ્નોવાળી પછડી
ંૂ
ઘસડાવાને લીધે પડત ું નિશાન: નક્કર કે ત્રુટક.
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Clockwise from top-left: An adult green; an adult green’s tracks; adult green head (detailed
illlustration) profile and dorsal view; green hatchling
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Hawksbill turtle: dorsal (left) and ventral (right) view
સામાન્ય નામ: ‘હૉક્સબિલ’ દરિયાઈ કાચબો (‘હૉકસબિલ ટર્ટ લ’)
વૈજ્ઞાનિક નામ: Eretmochelys imbricate
વિતરણ: વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય સમુદ્ર વિસ્તારો
નીડસ્થાન: વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદે શોમાંના રે તાળ દરિયાકાંઠા, મુખ્યત્વે સુદૂર ટાપુઓ
દરિયાકાંઠાંનો પ્રકાર: ટાપ ૂ પરના સાંકડા રે તાળ કાંઠાઓ તથા મુખ્ય ભ ૂ-ભાગના કિનારાઓ કે
જે મધદરિયાથી પરવાળાના ખડકો દ્વારા અલગ પડેલ હોય.
વજન: ૧૫૦ કિગ્રા
કવચ (ઢાલ)ની લંબાઈ: ૮૦-૧૦૦ સેમી
કવચ (ઢાલ)નો આકાર: અંડાકાર કે જેની પાછળ તરફની ધારે દાંતા જેવી સ્પષ્ટ રચના ભીંગડાં જાડા,
એકબીજા પર (નળીયાની માફક) ગોઠવાયેલાં
રં ગ: કથ્થાઇ કે જેના પર સ્પષ્ટ પીળાશ પડતા અને કથ્થાઇ રં ગની ભાતીગળ
પડખેનાં ભીંગડાં: ૪ જોડી (પાછલી તરફની ધાર

ખરબચડી/બરછટ)

માથાનો આકાર: સાંકડો, પક્ષી જેવી સીધી ચાંચ ધરાવે છે .
આંખો વચ્ચે આવેલ ભીંગડાં: બે જોડી
તરણઉપાંગો (‘ફ્લિપર્સ’): ઝાંખા પ્રત્યેક તરણપક્ષ (‘ફ્લિપર્સ’) પર બે નહોર
‘પ્લૅસ્ટ્રોન’: પીળાશ પડતા થી માંડીને સફેદ

અન્ય લાક્ષણિકતાઓ: મધ્યવર્તી/મેરુદંડીય ભીંગડાં મોટા/ જેને કારણે પડખાનુ ં
પ્રથમ ભીંગડુ ં ડોકના ભીંગડાંના સંપર્કમાં નથી હોત ું .
નીડનિર્માણ સમય: રાત્રિ/દિવસ
પ્રત્યેક પ્રજનન ઋતુમાં કેટલી વખતઈંડાં મ ૂકે: ૩-૫ વખત
એક વખતમાં કેટલી વખત ઈંડાં મ ૂકે: ૧૨૦-૧૫૦ (૧૮૦ સુધી પણ)
ઈંડાંન ંુ કદ: આશરે ૩.૫ સે.મી.(વ્યાસ)
બે કોઇ એક પ્રજનન ઋતુમાં બે ક્રમિક માળાઓ વચ્ચેનો સમયગાળો: ૧૨-૧૪ દિવસ
બે ક્રમિક પ્રજનન-પ્રવસન વચ્ચેનો સમયગાળો: ૨-૫ વર્ષ
‘ફ્લિપર્સ’ ને લીધે બનતી કેડી/ચીલા (ટ્રૅક) : ૭૦-૮૫ સે.મી.પહોળી, છીછરી, ‘ફ્લિપર્સ’ થી ત્રાંસી લીટીમાં
બનતાં વિષમપ્રમાણ (એકાંતરિત) ચિહનોવાળી . ‘રીડલી’ પ્રકારના

કાચબાથી આ કાચબાની ‘ટ્રેક’ અલગ

તારવવી મુશ્કેલ. અલબત્ત, આ બંને જાતિઓ પોતપોતાના માળા તદ્દન ભિન્ન પ્રકારનાં દરિયાકાંઠે બનાવે છે .
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Clockwise from top-left: An adult hawksbill; an adult hawksbill’s tracks; adult hawksbill head (detailed
illlustration) profile and dorsal view; hawksbill hatchling
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Loggerhead turtle: dorsal (left) and ventral (right) view
સામાન્ય નામ: ‘લૉગરહૅડ’ દરિયાઈ કાચબો (‘લૉગરહેડ ટર્ટ લ’)
વૈજ્ઞાનિક નામ: Caretta caretta

વિતરણ: વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયા વિસ્તારો

નીડસ્થાન: સમશીતોષ્ણ પ્રદે શોમાં ન ક્યારે ક ઉષ્ણ્કટિબંધીય અને ઉપ-ઉષ્ણકટીબંધીય વિસ્તારો
દરિયાકાંઠાંનો પ્રકાર: વિસ્તીર્ણ એવા ભ ૂ-ભાગોના કિનારા અથવા
લાંબા સાંકડા રે તાળ ટાપુઓ (બૅરિઅર આઇલેન્ડ) કે જે

કાંઠાના સમાંતરે ગોઠવાયેલ હોય. જો કે આ કાચબો ભારતના દરિયાકાંઠે માળા બનાવતો નથી,
શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠે માળા બનાવે છે .
વજન (પુખ્ત): ૨૦૦ કિ.ગ્રા.

કવચ (ઢાલની લંબાઈ: ૮૦-૧૦૦ સેમી

કવચ (ઢાલ)નો આકાર: મધ્યમસર પહોળું, અપુખ્ત કાચબાઓમાં પીઠ પાછળના ભાગની ધાર સહેજ દાંતીઓ
વાળી, મેરુદંડના પાંચમાં મણકાના તળ ભાગે કવચ/ઢાલ વધુ જાડાઇવાળો હોય છે . (પુખ્તોમાં)

રં ગ: સામાન્યપણે કોઇપણ પ્રકારના ચિહ્નો વગરનો લાલાશ પડતો કથ્થાઇ રં ગ (પુખ્તોમાં અને તરૂણ
કાચબાઓમાં)

પડખેનાં ભીંગડાં: ૫ જોડી

માથાનો આકાર: મોટો અને પહોળો ત્રિકોણાકાર
બે આંખો વચ્ચેનાં ભીંગડાં: બે જોડી

તરણ ઉપાંગો (‘ફ્લિપર્સ’): પ્રત્યેક ‘ફ્લિપર’ પર બે નહોર
‘પ્લૅસ્ટ્રોન’: પીળાશ થી કેસરી રં ગના

અન્ય લાક્ષણિકતાઓ: મધ્યવર્તી/મેરુદંડીય ભીંગડાં સાંકડા જેથી કરીને
પડખાનુ ં પ્રથમ ભીંગડુ ં ડોકના ભીંગડાંના સંપર્કમાં હોય છે .
નીડનિર્માણ સમય: રાત્રિનો

એક પ્રજનન ઋતુમાં કેટલી વખત ઈંડાં મ ૂકે: ૩-૫ વખત
એક વખતમાં કેટલી વખત ઈંડાં મ ૂકે: ૧૦૦-૧૨૦
ઈંડાંન ંુ કદ: ૪ સે.મી.(વ્યાસ)

એક પ્રજનન ઋત ુમાં બે ક્રમિક માળાઓ વચ્ચેનો સમયગાળો: ૧૨-૧૬ દિવસ
બે ક્રમિક પ્રજનન-પ્રવસન વચ્ચેનો સમયગાળો: ૨-૩ વર્ષ

‘ફ્લિપર્સ’ થી બનતી કેડી/ ચીલો (ટ્રૅક): ૭૦-૯૦ સે.મી.પહોળી, મધ્યસરની ઊંડી વિષમપ્રમાણમાં કર્ણરે ખાકીય
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Clockwise from top-left: An adult loggerhead; an adult loggerhead’s tracks; adult loggerhead head
(detailed illlustration) profile and dorsal view; loggerhead hatchling
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Olive ridley turtle: dorsal (left) and ventral (right) view
સામાન્ય નામ: ‘ઑલિવ રિડલી’ કાચબો (ઑલિવ રિડલી ટર્ટ લ’)
વૈજ્ઞાનિક નામ: Lepidochelys olivacea
વિતરણ: વિશ્વના ઉષ્ણકટીબંધીય સમુદ્ર વિસ્તારો
નીડસ્થાન: વિશ્વના ઉષ્ણ્કટિબંધીય રે તાળ દરિયાકાંઠા
દરિયાકાંઠાંનો પ્રકાર: મુખ્ય ભ ૂ-ભાગના દરિયાને મળતા કિનારા અને ‘બૅરિઅર’ ટાપુઓ.
ઘણુ ખરું નદીઓના મુખપ્રદે શો પાસે.
ભારતના સમગ્ર મુખ્ય ભ ૂ-ભાગો તેમજ આંદામાન-નિકોબારના ટાપુઓ તેમજ કઇક અંશે લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ.
વજન: ૫૦ કિ.ગ્રા.
કવચ (ઢાલ)ની લંબાઈ: ૬૦-૭૦ સેમી
કવચ (ઢાલ)નો આકાર: ટૂંકો અને પહોળો, કવચ (ઢાલ) ઊંચી (ઊપસેલી) તથા લીસી, તંબ-ુ આકારની
રં ગ: મધ્યમ થી ગાઢો ઑલિવ લીલો
પડખેનાં ભીંગડાં: ૫-૯ જોડી
માથાનો આકાર: મોટુ ં ત્રિકોણાકાર માથુ ં
બે આંખો વચ્ચે આવેલ ભીંગડાં: : બે જોડી
તરણઉપાંગો (‘ફ્લિપર્સ’): પ્રત્યેક તરણપક્ષ (ફ્લિપર) પર બે નહોર
‘પ્લૅસ્ટ્રોન’: પ્રત્યેક ‘ઇન્ફા-માર્જિનલ’ ભીંગડાંની પાછલી ધારે એક કાણુ ં હોય છે (પીળાશ પડતા રં ગનુ)
અન્ય લાક્ષણિકતાઓ: મધ્યવર્તી/મેરુદંડીય ભીંગડાં સાંકડા, જેથી

કરીને પડખાનુ ં પહેલ ું ભીંગડુ ં ડોકના

ભીંગડાંના સંપર્કમાં નથી હોત ુ.
નીડનિર્માણ સમય: રાત્રિ
એક વખતમાં કેટલી વખત ઈંડાં મ ૂકે: ૧૦૦-૧૨૦
ઈંડાંન ંુ કદ: ૪ સે.મી.
એક પ્રજનન ઋતુમાં કેટલી વખત ઈંડાં મ ૂકે: ૧-૩ વખત
બે ક્રમિક માળા બનાવવા વચ્ચેનો સમયગાળો: ૨૮ દિવસ
બે ક્રમિક પ્રજનન-પ્રવસન વચ્ચેનો સમયગાળો: ૧-૨ વર્ષ
‘ફ્લિપર્સ’ થી બનતી કેડી/ ચીલો (ટ્રૅક): ૭૦-૮૫ સે.મી.પહોળી, હલકી, અગ્ર ઉપાંગો પર વિષમપ્રમાણ
એવી ત્રાંસી રે ખામાં ચિહ્નોવાળી પછડીને
ંૂ
લીધે રચાતી રે ખા અસ્પષ્ટ અથવા ગેરહાજર હોય.
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પ્રાસ્તાવિક

Clockwise from top-left: An adult olive ridley; an adult olive ridley’s tracks; adult olive ridley head
(detailed illlustration) profile and dorsal view; olive ridley hatchlings
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૨. દરિયાઈ કાચબાઓ અને
ગુજરાતમાં તેમના નીડ-આવાસો
ગુજરાત રાજય પાસે દે શના અન્ય કોઇપણ રાજ્ય કરતા લાંબામાં લાંબો, અર્થાત્
૧,૬૦૦ કિ.મી. નો દરિયાકિનારો છે , જે દે શના સમગ્ર દરિયાકાંઠાની કુલ લંબાઈના
૨૨% જેટલો છે . ગુજરાત રાજ્યનો દરિયાકાંઠો કચ્છના ઉત્તર-પશ્વિમ (વાયવ્ય)
ભાગમાં આવેલ લખપતથી વલસાડ જિલ્લાના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલ ઉમરગામ
સુધી પથરાયેલ છે . ગુજરાતમાં દરિયાઈ કાચબાની ચાર જાતિઓ દે ખાય છે . આ
ચાર જાતિઓ એટલે ‘ઑલિવ રિડલી’ (Lepidochelys olivacea), ’ગ્રીન’ (Chelonia
mydas), ‘લેઘરબૅક’ (Dermochelys coriacea) તથા ‘હૉક્સબિલ’ (Eretmochelys
imbricata). જો કે આ ચાર જાતિઓ પૈકી માત્ર પ્રથમ બે જાતિઓ જ ગુજરાતના
દરિયાકાંઠે માળા બનાવતી જણાઈ છે . વર્ષ ૨૦૦૦માં ગુજરાતના દરિયાકાંઠાને આવરી
લેત ું દરિયાઈ કાચબાઓનુ ં એક સર્વેક્ષણ ભારત સરકાર યુ.એન.ડી.પી. હેઠળના ‘સી
ટર્ટલ પ્રોજેકટ’ અંતર્ગત પ્રાયોજવામાં આવેલ.ું આ સર્વેક્ષણે ગુજરાતના દરિયાકાંઠા
પર દરિયાઈ કાચબાની સ્થિતિનો અદ્યતન અને સઘન ખ્યાલ આપેલ છે . સર્વેક્ષણ
માટે આવરાયેલ કુલ ૧,૩૧૩ કિ.મીના રે તાળ કાંઠા પૈકી માત્ર ૫૨૦ કિ.મી (૩૯.૬%)
જેટલો કાંઠાવિસ્તાર દરિયાઈ કાચબાના માળા માટે સંભવિત વિસ્તાર જણાયો. કુલ ૬
જિલ્લાઓમાં સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું હત,ું તથા તેમાં કચ્છ, જામનગર અને જૂનાગઢ
જિલ્લાઓમાં માળાની સૌથી વધુ ઘનતા જણાઈ. અમરે લી, ભાવનગર તથા વલસાડ
જિલ્લાઓમાં બહુ ઓછા તથા જૂના માળા મળ્યા હતા.
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ુ રાતમાં દરિયાઈ કાચબાઓ તથા તેમના નીડ-આવાસો સામેન ંુ જોખમ
ગજ
ગુજરાતમાં દરિયાકાંઠાના નિવસનતંત્રો સામે ઝડપી ઔદ્યોગિકરણ તથા શહેરીકરણનો
મોટો ખતરો પ્રવર્તે છે . ભારતના તમામ રાજયોમાં ઔદ્યોગિકરણની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત
બીજા ક્રમાંકે આવે છે . વળી, ગુજરાતમાં અન્ય રાજયોની સરખામણીએ સૌથી વધુ
બંદરો આવેલાં છે . ઔદ્યોગિકરણને લગતી પ્રવ ૃત્તિઓને કારણે થતો આવાસોનો નાશ
તથા ગામલોકો દ્વારા થતો દરિયાઈ કાચબાઓના માળાનો નાશ – આ બે ઘણી ગંભીર
બાબતો છે . દરિયાઈ કાચબાઓના નાશ પાછળનુ ં અન્ય એક અગત્યનુ ં પરિબળ એટલે
આધુનિક માછીમારીના ઉપકરણો/સારસંરજામ, માછીમારોની વધતી જતી વસ્તી તથા
માછીમારી માટેનાં વહાણોની વધતી જતી સંખ્યા. કુદરતી શિકારી(પ્રાણી)ઓ દ્વારા
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ઈંડાંન ુ ં ભક્ષણ એ ભારતના સમગ્ર દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં સામાન્ય છે . ગુજરાતના
કેટલાંક દરિયાકાંઠાનાં ગામોમાં મનુષ્ય દ્વારા દરિયાઈ કાચબાનાં ઈંડાંન ુ ં ભક્ષણ-એ પણ
એક જોખમ છે .
પુખ્ત વયના દરિયાઈ કાચબાઓનુ ં માછીમારીના ઉપકરણો/સંરજામમાં ફસાઈ
જવું તથા પુખ્ત વયના કાચબા તથા તેમના ઈંડાંન ુ ં ભક્ષણ થવુ-ં એ બે તો દરિયાઈ
કાચબાઓ સામેના સીધાં જોખમો છે . પરં ત ુુ, તે ઉપરાંત કાચબાઓની વસ્તી, તેમની
નીડ-નિર્માણ પ્રવ ૃત્તિ અને કિનારા નજીકનાં તેમનાં આવાસો - આ બધાં સામેના
આડકતરાં જોખમો વિશે પણ વિચાર કરવો જ રહ્યો. આ જોખમોમાં નીડ-આવાસો સામે
જમીનના ધોવાણને લીધે ઊભું થત ું જોખમ, રે તીનુ ં ઉત્ખનન, રે તાળ કાંઠાઓનુ ં
‘આર્મરિંગ’, કૃત્રિમ પ્રકાશસ્ત્રોતો, પ્રદૂ ષણ, વિલાયતી વનસ્પતિઓનુ ં વાવેતર વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે . વળી, આડકતરા જોખમોમાં પ્રદૂ ષણ, ‘ઍકવાકલ્ચર’, દરિયાકાંઠાનુ ં
પ્રવસન વગેરે દ્વારા દરિયાઈ આવાસો સામે ઊભાં થતાં જોખમોનો સમાવેશ થાય છે .
આ બધાં જોખમો વિશે કાર્યશીલ થવા તથા આ જોખમોની અસરોને નાબ ૂદ કરવા
યથાયોગ્ય અને અસરકારક સંરક્ષણ કાર્યક્રમો જરૂરી બને છે . જો કે, આમ થવા માટે
પહેલાં તો આ જોખમોનાં ઉદભવસ્થાનો જાણવા જરૂરી બને છે તથા સંરક્ષણ માટે ના
સારામાં સારા અભિગમનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવાનુ ં જરૂરી બને છે .
દરિયાઈ કાચબાની વસ્તીના વધઘટનુ ં વલણ જાણવા માટે દરિયાઈ કાચબાની
હાજરીની શક્યતા ધરાવતા રે તાળ દરિયાકાંઠાઓનુ ં સમયાંતરે ‘મૉનિટરિંગ’ થવું જરૂરી
છે (ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ માટે). તદુપરાંત, તેમના માટેનો ‘ડેટા-બેઝ’ પણ
ઊભો થવો જોઇએ, વળી, દરિયાઈ કાચબાનીઓની વસ્તી તેમના દ્વારા આવાસોનો
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ઉપયોગ, સ્થળાંતરના માર્ગો, દરિયાઈ કાચબાનાં અકુદરતી મ ૃત્યુ, મનુષ્યની વિકાસપ્રવ ૃત્તિઓની અસર તથા નીડનિર્માણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા રે તાળ દરિયાકાંઠા પરના
જૈવિક દબાણો વગેરેનો અભ્યાસ થાય તે પણ ખ ૂબ જરૂરી છે .
એ વાત સાચી કે દરિયાકાંઠાથી દૂ રના ખુલ્લા દરિયામાં કરે લાં સર્વેક્ષણો ઘણો સમય,
માનવશક્તિ, વ્યવસ્થાપન તથા નાણાકીય સહાય વગેરે માંગી લે છે . આમ છતાં,
માછીમારી માટે સમુદ્રમાં દૂ ર સુધી કે મધદરિયે જતા માછીમારોને સ્થાનિક ભાષામાં
બનાવેલ માહિતીપત્રક (‘ડેટા-શીટ’) આપવામાં આવે તથા તે ભરવા માટે તેમને
તાલીમ આપવામાં આવે તો કાંઠાથી દૂ રના (મધદરિયાના) કાચબાઓ વિશે ઘણી
માહિતી ભેગી થઇ શકે. જે વિસ્તારોમાં દરિયાઈ કાચબાઓના ઈંડાં તથા નવજાત
બચ્ચાંઓ સામે મોટા પ્રમાણમાં ભય કે જોખમ હોય, તે વિસ્તારોમાં ‘હૅચરી મેનેજમેન્ટ’
અર્થાત્ કાચબા ઉછે રકેન્દ્ર એક સામાન્ય ઉપાય ગણાય છે . જો રાજ્યના દરિયાકાંઠે
કાચબાના નીડનિર્માણની ચાવીરૂપ જગ્યાઓ નક્કી કરવામાં આવે [જેવી કે વેરાવળ,
જૂનાગઢ, મીઠાપુર અને કુરંજા (૨૦૦૦ની સાલના સર્વેક્ષણના આધારે )] અને આવી
જ્ગ્યાઓએ કાચબા સંવર્ધનકેન્દ્રો કે ‘હૅચરી’ સ્થાપવામાં આવે તો દરિયાઈ કાચબાના
માળા તથા નવજાત બચ્ચાંઓને વધારાનુ ં રક્ષણ મળી રહેશ.ે
હાલમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી ‘હૅચરી’ઓ ઉપરાંત જો બીજી નાની ‘હૅચરી’ઓ સ્થાપવામાં
આવે તો ઈંડાંની સમયસરની તથા સુરક્ષિત હેરફેરમાં તેમ જ તેમના પ્રબંધનમાં
સુધારો થઇ શકે છે તથા શિકારને કારણે થતાં ઈંડાંનાં નાશમાં ઘટાડો થઇ શકે છે .
વળી, ‘હૅચરી’ઓ સ્થાનિક માનવવસાહતોના લોકોને આ વિષયમાં તાલીમ આપવા
માટે તથા તેમને દરિયાઈ કાચબાના સંરક્ષણકાર્યમાં સાંકળવા માટે કેન્દ્રરૂપ બની શકે.
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દરિયાઈ કાચબાનાં ઈંડાંના ઉઠાવગીરોને ઓળખી પાડીને તેમને ‘હૅચરી’માં રોજગારી
આપવાથી તેમ જ સર્વેક્ષણો તથા પુનરાવર્તિત દે ખરે ખ (‘મૉનિટરિંગ’)ની પ્રવ ૃત્તિઓને
કારણે દરિયાઈ કાચબાઓ સામેના જોખમનુ ં ઉપશમન થઇ શકે છે , તેમ જ તેમના
સંરક્ષણકાર્યમાં ટે કો મળી શકે છે . સરકારી ખાતાઓ જેવાં કે ‘ઇન્ડસ્ટ્રિઅલ સેકટર’ ,
‘પોર્ટ ઑથોરિટી’, ‘મૅરિટાઇમ બોર્ડ’, ‘પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ’, સ્ટેટ ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ’,
‘કસ્ટમ્સ’, ‘બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ’ (બીએસએફ), ‘ઇન્ડિયન નેવી’ તથા ‘કોસ્ટ ગાર્ડ’
દરિયાઈ વિસ્તારોમાં પોતપોતાના હિત ધરાવે છે . આ તમામ હિતધારીઓમાં યથાયોગ્ય
જાગૃતિ લાવવાથી દરિયાકાંઠાના અને દરિયાઈ વિસ્તારોને રક્ષણ આપવામાં મદદ
મળશે. નીચેની રીતે તેમને સંરક્ષણ પ્રવ ૃત્તિઓમાં સાંકળી શકાય તેમ છે :
• દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારોમાં દરિયાઈ કાચબાઓનુ ં નીડનિર્માણ તથા આહારોપાર્જન
સક્રિય હોય ત્યાં આડેધડ વિકાસની પ્રક્રિયા પર નિયંત્રણ લાવવુ.ં
• વહાણો તથા માછીમારી પ્રવ ૃત્તિઓનુ ં નિયમન કરવુ.ં
• પ્રદૂ ષણ નિયંત્રણ અને પુનરાવર્તિત દે ખરે ખ(‘મૉનિટરિંગ’)
• સંશોધન તથા સંરક્ષણમાં નાણાકીય તથા માળખાકીય સવલતોમાં મદદ.
રાજયનો વનવિભાગ સ્થાનિક ગ્રામવાસીઓની મદદથી દરિયાઈ કાચબાના નીડઆવાસોને રક્ષણ આપી શકે છે . ‘કોસ્ટ ગાર્ડ’ તથા ભારતીય નૌકાદળની માછીમારી
(‘ટ્રોલિંગ’)નાં વહાણો પર દે ખરે ખ રાખવા અને તેમનુ નિયમન કરવામાં મદદ લઈ
શકાય. વળી તેમને, વહાણોની સફાઈ દરમ્યાન સમુદ્રની સપાટી પર રે લાવાની તેમ
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જ અકસ્માતે થતા ‘ઑઇલ સ્પિલ’ ને કારણે મધદરિયે તેલ ફેલાવા જેવી ઘટનાઓ
પર દે ખરે ખ અને નિયમન કરવામાં પણ મદદ લઇ શકાય. રાજ્યના વનવિભાગ તથા
પ્રદૂ ષણ નિયંત્રણ બોર્ડની સહભાગિતાથી એક અસરકારક અને નિયમિત પ્રદૂ ષણ/
પર્યાવરણીય દે ખરે ખ (‘મૉનિટરિંગ’)ની જરૂર છે . બંદર વિસ્તારોમાં તેલ તથા અન્ય
માલના ભરાવાની અને ખાલી થવાની (અર્થાત્ ‘લોડિંગ’ અને ‘અનલોડિંગ’ની) પ્રક્રિયા
પર ‘પોર્ટ-ઑથોરિટી’ની તથા ‘મેરિટાઇમ બોર્ડ’ની ચાંપતી નજર હોવી જોઇએ. સમુદ્રી
કાચબાઓના સંરક્ષણ માટે તેમના નીડનિર્માણની શક્યતાવાળા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો
તથા કાચબાઓ માટે આહારોપાર્જન તથા સંવનન માટે ઉપયોગી એવા સમુદ્રવિસ્તારોને
ઓળખવા તથા તેમને સુરક્ષિત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરવા ખ ૂબ મહત્વનાં પગલાં
ગણી શકાય. કચ્છમાં માંડવીથી છાછી સુધીનો ૪૫ કિ.મી.નો વિસ્તાર, જામનગરમાં
મિયાણીથી નવી ધ્રેવડથી પ ૂર્વે ૪૪ કિ.મી. સુધીનો વિસ્તાર તથા જૂનાગઢમાં શીલની
પશ્ચિમથી ઝાલાશ્વર સુધીનો ૫૦ કિ.મી.નો ભાગ ગુજરાતના દરિયાકાંઠા પરનો સક્રિય
માળાવિસ્તાર ગણી શકાય ને તેથી તેમને અનિયોજિત વિકાસ પ્રવ ૃત્તિથી બચાવવા જ
જોઇશે.
સ્ત્રોત: સુદરરાજ,
ં
એસ.એફ.ડબ્લ્યુ, જે. જોશુઆ અને વિ. વિજયકુમાર ૨૦૦૬. ‘સી
ટર્ટલ્સ ઍન્ડ ઘૅર નેસ્ટિંગ હૅબિટૅટ્સ ઇન ગુજરાત ઇન: મરિન ટર્ટલ્સ ઑફ ધ ઇન્ડિયન
સબકૉંટિનન્ટ’ (એડિટર્સ: શંકર કે. ઍન્ડ બી.સી. ચૌધરી) પાનાં ૧૫૬-૧૫૯ હૈદરાબાદ:
યુનિવર્સિટીઝ પ્રેસ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ.

31

સંરક્ષણ અને પ્રબંધન

૩. સંવર્ધનકેન્દ્રો (‘હૅચરી’) અને
રે તાળ સમુદ્રકિનારાના પ્રબંધન
કાર્યક્રમો
૩.૧ સંરક્ષણ કાર્યક્રમની રૂપરે ખા
સંરક્ષણ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલાં કાચબાની વસ્તીઓ તથા આવાસો સામેના ભયો/ખતરાઓનુ ં
મ ૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. સંરક્ષણ પ્રવ ૃત્તિઓનો આધાર આ ભયો/ખતરાઓનાં સ્વરૂપ અને તીવ્રતા પર રહે છે .
કાર્યક્રમની સફળતાનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવા માટે આપણે આવાસની ગુણવત્તા તથા વસ્તીનાં વલણ/ઝોકનો અભ્યાસ
કરવો જોઈએ.
દરિયાઈ કાચબાના સંરક્ષણ માટે નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ.
વસ્તીનું પ્રમાણ અને વલણ/ઝોક: વસ્તી વધે છે , ઘટે છે કે પછી સ્થિર રહે છે તે ચોક્સાઈપ ૂર્વક શોધવું અગત્યની
બાબત હોય છે . આમ, કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેત ુ સંરક્ષણ/શિક્ષણ અંગેનો હોવા છતાં, કેટલીક માહિતીઓ (જેવી કે કોઈ
એક દરિયાકાંઠે પ્રજનનઋત ુમાં બનેલા માળાની સંખ્યા)ની નોંધ રાખવી જરૂરી બની જાય છે .
આવાસનું મ ૂલ્યાંકન: રે તીનુ ં ઉત્ખનન(‘સૅન્ડ માઈનિંગ’),‘બિચ આર્મરિંગ’(કે જેમાં દરિયાકાંઠાનુ ં ઝડપી ધોવાણ
રોકવા વિવિધ ઉપાયો-જેવા કે દરિયાકાંઠે દીવાલ રચવી, રે તી ભરે લ કોથળા પાથરવા વગેરે-કરવામાં આવે છે )
તથા દરિયાકાંઠે કૃત્રિમ પ્રકાશના સ્ત્રોતોનો ફેલાવો- જેવી માનવ પ્રવ ૃત્તિઓ કે જે માળા બનાવવા માટે લાયક એવા
આવાસો સામે જોખમ ઊભું કરી શકે છે , તેમનુ ં સમયાંતરે મ ૂલ્યાંકન થવું જરૂરી છે .
કાચબાના મ ૃત્યુ માટે જવાબદાર પરિબળો: સંરક્ષણ માટે લેવાતાં અગ્રીમતા સ્વરૂપ પગલાંનો આમાં સમાવેશ
થાય છે . દા.ત., જો કાચબાઓ સામેનો મુખ્ય ભય માછીમારીથી થતા મ ૃત્યુનો હોય તો સંરક્ષણાત્મક પગલાં જેવા
કે, માછીમારી પ્રતિબંધિત વિસ્તારનુ ં સ્થાપન કે પછી માછીમારીના ‘ટ્રૉલર્સ’ સાથે કાચબા અવરોધન સામગ્રીઓનો
ઉપયોગ વગેરે પ્રયોજવા પડે.
સ્થાનિક માનવવસ્તીઓને સાંકળવી: હવે એ બાબત સુસ્પષ્ટ બની ગઈ છે કે કોઈપણ સંરક્ષણ કાર્યક્રમને સફળ
બનાવવો હોય તો સ્થાનિક માનવવસ્તીઓને સાંકળવી જરૂરી હોય છે , કેમ કે સ્થાનિક લોકો જ જે પ્રાણીનુ ં સંરક્ષણ
કરવાનુ ં હોય તેના સીધા સંપર્કમાં હોય છે . સ્થાનિક લોકોને સાંકળવા નીચેની પ્રવ ૃત્તિઓ કરી શકાય:
• રસ/હિત ધરાવતા લોકો અર્થાત્ ‘સ્ટેકહોલ્ડર્સ’ ઓળખવા
• ‘ટૉપ-ડાઉન’ પ્રબંધનને બદલે ‘બૉટમ-અપ’ પ્રબંધનને ઉત્તેજન આપવું
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• સંરક્ષણ કાર્યક્રમોમાં સ્થાનિક વસાહતો/ લોકોને સાંકળવા
• સ્થાનિક વસાહતો/ લોકો માટે આર્થિક-સામાજિક વિકાસના વૈકલ્પિક ઉપાયોનો વિકાસ કરવો
સૌથી વધુ અગત્યતા છે એ વાતની કે વૈકલ્પિક ઉપાયો ઓળખવામાં તથા તેમનો વિકાસ કરવામાં સ્થાનિક
વસાહતો/લોકોએ મુખ્ય ભાગ ભજવવો જોઈએ. વળી, તેમના (પ્રાકૃતિક) સ્ત્રોતોના ઉપયોગ અને સંરક્ષણમાં
તેમની સહભાગિતા હોવી જોઈએ.
સંશોધન અને ‘ડેટા મૅનેજમેન્ટ’: પાયાનુ ં સંશોધન ઘણી વખત કોઈ જાતિ વિશેની ઊંડી જૈવવૈજ્ઞાનિક સમજ
મેળવવા માટે જરૂરી હોય છે . નીડનિર્માણની ઋત ુ, પ્રચ ૂરતા (માળાની સંખ્યા), પુખ્ત કાચબાઓની મરણાધીનતા
(‘મોર્ટાલિટી’)નાં કારણો અને તેમની ગંભીરતા, ઈંડાં/બચ્ચાંઓની સંખ્યા (‘ક્લચ સાઈઝ’) તથા બચ્ચાંઓના
જન્મની સફળતાનો દર (કુ દરતી અવસ્થામાં અને ‘હૅચરી’માં) વગેરે પ્રકારનો ‘ડેટા’ પદ્ધતિસરપણે ભેગો કરવો
જોઈએ. કાચબાઓ સામેના કોઈપણ ભય/જોખમ વિશે રજૂઆત કરતા પહેલા તે ભયો/જોખમો ઓળખવા જોઈએ
તથા તેમનુ ં માપ કાઢવું જોઈએ. વળી, ભયો/જોખમો વિશે પ્રમાણભ ૂત અને નિયતકાલીન ‘ડેટા’-સંચય થવો
જોઈએ તેમજ (તે માટે) ક્ષેત્રીય કર્મચારીઓને પ ૂરતી તાલીમ મળવી જોઈએ.
લોક્જાગૃતિ અને શિક્ષણ: સફળ સંરક્ષણ માટે પ્રજાનો ટે કો મળવો જરૂરી છે અને તે મેળવવા માટે શિક્ષણ અને
જાગૃતિના કાર્યો સંરક્ષણ કાર્યક્રમના મધ્યવર્તી સ્થાને હોવા જોઈએ.

૩.૨ દરિયાઈ કાચબાઓનુ ં રે તાળ દરિયાકાંઠા પર રક્ષણ
૩.૨.૧ રે તાળ દરિયાકાંઠાનુ ં પ્રબંધન અને ‘હૅચરી’ કાર્યક્રમો
ભારતીય દરિયાકાંઠાઓ પર ગીચ માનવવસ્તી હોવાને કારણે માણસો દ્વારા તથા તેના આધારે જીવતા કેટલાંક
પ્રાણીઓ—ખાસ કરીને કૂતરાઓ—દ્વારા કાચબાઓના માળાઓના નાશનુ ં મોટુ ં જોખમ રહે છે . માળામાંના ઈંડાંનો
જ નહિ, પરં ત ુ નવજાત બચ્ચાંઓનો તેમના દ્વારા શિકાર થવાનુ ં જોખમ રહે છે . વળી, દરિયાકાંઠે મુખ્ય ભ ૂ-ભાગ
તરફ દીવાબત્તીઓ જેવા માનવસર્જિત પ્રકાશસ્ત્રોતોને કારણે દરિયા તરફ જવા માંગતા બચ્ચાંઓ પથભ્રષ્ટ થઈ
શકે છે . રે તાળ દરિયાકાંઠાઓને સંપ ૂર્ણ રક્ષણ આપવું ઘણીવાર શક્ય ન હોવાને કારણે, દરિયાકાંઠાને રક્ષણ તથા
‘હૅચરી’ પ્રબંધન, એ બે સંરક્ષણ ઉપાયોના નફા-ખર્ચની સરખામણી કરવી જરૂરી બને છે . બેમાંથી કયો સંરક્ષણ
અભિગમ અપનાવવો તે જે તે દરિયાકાંઠે કાચબાનાં માળા/બચ્ચાંઓને નડતાં જોખમોની પ્રકૃતિ અને તીવ્રતા
તેમ જ સંરક્ષણ કાર્યક્રમના હેત ુઓ તથા નાણાકીય અને માનવસંસાધનની પ્રાપ્યતાના આધારે નકકી કરવો પડે.
સામાન્યત:, કાચબાનાં ઈંડાંને બને ત્યાં સુધી કોઈ ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના વિકસવા દે વા જોઈએ. માત્ર ત્યારે જ
તેમને ખસેડવા જોઈએ કે જ્યારે મ ૂળ જગ્યાએ ઈંડાંને રાખી મ ૂકવાની સરખામણીમાં તેમને ખસેડવા એ પ્રમાણમાં
વધુ ફાયદાકારક જણાય. ઈંડાં બચ્ચાંઓનુ ં ‘હૅચરી’ માં સંરક્ષણ કરવું તે વધારે દખલગીરી માંગી લે છે , પણ તેની
સામે એનો ફાયદો એ છે કે તેના દ્વારા શિક્ષણ અને જાગૃતિનુ ં કાર્ય કરી શકાય છે .
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‘રે તાળ દરિયાકાંઠાઓનુ ં પ્રબંધન’ અને ‘હૅચરી પ્રબંધન’, એ બંનેના ફાયદા-ગેરફાયદા હોય છે . દરિયાકાંઠાનુ ં
પ્રબંધન શરૂ કરવું કઠિન હોય છે તથા તે પ્રબંધનની સફળતા માટે સ્થાનિક વસાહતોના તથા જેઓ કાંઠાઓનો
ઉપયોગ કરે છે તેમના ટેકાની જરૂર પડે છે . ક્યારે ક કાંઠાપ્રબંધનના સંરક્ષણ કાર્યક્રમો ‘હૅચરી’ પ્રબંધન જેટલા જ
પ્રયત્નો તથા કર્મચારીઓ માંગે છે , ને તેવા સંજોગોમાં કાંઠાપ્રબંધન કાર્યક્રમની ફાયદાઓ અસરકારક રહેતા નથી.
બીજી તરફ, ‘હૅચરી’ તેમની મર્યાદાઓને લીધે ઘણી વખત નકારાત્મક અસર પાડે છે . આથી ‘હૅચરી’ પ્રબંધનનો
ઉપાય ત્યારે જ યોજવો જોઈએ જ્યારે પ્રબંધનના અન્ય ઉપાયો કારગત ના નીવડે, તેમજ નાણાભંડોળ,
કર્મચારીઓ અને ‘હૅચરી’ માટે યથાયોગ્ય જગ્યા પ્રાપ્ત હોય.

૩.૨.૨ ‘હૅચરી’ (ઉછે રકેન્દ્ર) પ્રબંધન
‘હૅચરી’ના ફાયદા
• તમામ ઈંડાં પૈકી કેટલાંક ભાગનાં ઈંડાંને ચોક્કસપણે રક્ષણ મળે છે , જે દરિયાકાંઠા પર કુ દરતી અવસ્થામાં
મળત ું નથી. દરિયાકાંઠે કાચબાનાં ઈંડાં/બચ્ચાંઓને રખડતાં કૂતરાં, કરચલાં, અન્ય પ્રાણીઓ તેમજ માણસો
દ્વારા શિકાર કે નુકસાનનુ ં તેમ જ દરિયાંકાંઠાનુ ં ધોવાણ, ભરતીનાં પાણીથી ડૂબાણ વગેરેન ુ ં જોખમ હોય છે .
• કેટલાં ઈંડાંને રક્ષણ આપ્યું તથા કેટલાં બચ્ચાંઓ દરિયામાં મુક્ત કર્યા તેની સફળતાનુ ં એક માપ/રે કૉર્ડ રહે છે .
• સ્વયંસેવકો (‘વૉલન્ટિયર્સ’)તથા કર્મચારીઓને સંરક્ષણના આ કાર્યમાં જોડાવાથી જાગૃતિ ફેલાવવાના ઉદ્દેશ
પર હકારાત્મક અસર પડે છે .
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• ‘હૅચરી’ને કારણે દરિયાકાંઠાને લગતી સંરક્ષણ પ્રવ ૃત્તિ પર એક નક્કર ‘ફોકસ’ આવે છે , જેનો ઉપયોગ પ્રજામાં
શિક્ષણ તથા જાગૃતિ ફેલાવવામાં થઈ શકે છે .
• નવજાત બચ્ચાંઓ (‘હૅચલિંગ’) આપણને જાણમાં હોય તે સમયે અને સ્થળે પ્રાપ્ય થઈ શકતા હોવાથી તેમનો
ઉપયોગ શિક્ષણ અને જાગૃતિના કામોમાં કરી શકાય છે .
‘હૅચરીનાં’ ગે રફાયદા
• આ એક મોંઘો પ્રબંધન ઉપાય છે કેમ કે તેમાં ‘ફેન્સિંગ’ કરવા, (અર્થાત વાડ બનાવવા), માળા માટે ના પીંજરા
(‘એન્ક્લોઝર્સ’) બનાવવા તથા કર્મચારીઓને રાખવા-નીભાવવા ખાસ્સું નાણાંરોકાણ કરવું પડે છે .
• ‘હૅચરી’માં ઈંડાં ભેગા કરવા, સ્થળ બદલ કરવા તથા પ ૂરાણ કરવા માટે તેમજ લોકો અને પ્રાણીઓથી
‘હૅચરી’નુ ં રક્ષણ કરવા માટે તાલીમ પામેલ કર્મચારીઓની જરૂર પડે છે .
• ‘હૅચરી’માં ઈંડાંમાંથી બચ્ચાંઓ સફળતાપ ૂર્વક બહાર આવવાનો દર (‘રે ટ’) હંમેશા કુ દરતી અવસ્થામાં મળતા
તેવા દર કરતાં ઓછો હોય છે .
• ‘હૅચરી’માં જન્મતા નર:માદાનો ગુણોત્તર (‘સેક્સ રે શિયો’) સપ્રમાણ હોતો નથી.
• નવજાત બચ્ચાંઓને દરિયામાં મુક્ત કરવામાં અયોગ્ય રીતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઘણાબધાં બચ્ચાંઓ
દરિયાકાંઠે કે સમુદ્રમાં મરણાધીન થાય છે . દા.ત., રોજે રોજ એક જ સ્થળે બચ્ચાંઓને મુક્ત કરવાની ક્રિયા
કરવાથી આ બચ્ચાંઓનો આહાર કરતી માછલીઓ અને દરિયાઈ પક્ષીઓને જાણે ભોજનાલય મળી જાય છે .
જો ‘હૅચરી’ નુ ં બાંધકામ અપ ૂરત ું હોય અથવા જેના પર અપ ૂરત ું ધ્યાન આપવામાં આવત ું હોય તેવી ‘હૅચરી’
પર માણસો દ્વારા કે પ્રાણીઓ દ્વારા હમ
ુ લો થવાનો ભય રહેલો છે . જેને કારણે ઈંડાં અને બચ્ચાંઓનો સંપ ૂર્ણ કે
લગભગ સંપ ૂર્ણ નાશ થઈ શકે છે . લાંબા સમય માટે બચ્ચાંઓને ‘હેચરી’માં રાખવામાં આવે તો તેમને કાં તો
ઈજાઓ પહોંચી શકે છે કે પછી દરિયામાં મુક્ત કર્યા બાદ તેઓ પાણીમાં પોતાની જાતનુ ં રક્ષણ કરવા માટે
સુસ્ત બની જાય છે .

‘હૅચરી’ કઈ રીતે સ્થાપવી તથા કાર્યાન્વિત રાખવી
અ. ‘હૅચરી’નું સ્થાન
’હૅચરી’ એવા સ્થળે હોવી જોઈએ કે ત્યાંના આવાસનો પ્રકાર કાચબાઓના નીડસ્થાનોએ જે આવાસ હોય તેને
મળતો આવતો હોય. આમ, ‘હૅચરી’ એ જ દરિયાંકાંઠાઓ પર હોવી જોઈએ કે જ્યાં કાચબીઓ માળા બનાવતી
હોય. વળી, જો દરિયાકાંઠો પ ૂરતા પ્રમાણમાં લાંબો હોય તો એક કરતા વધારે ‘હેચરીઝ’ બનાવવી જોઈએ. આને
કારણે ઈંડાંની હેરફેર ઓછી મહેનતે થઈ શકે છે . વળી, તેને લીધે ઈંડાંન ુ ં દરિયાકાંઠેથી ‘હૅચરી’માં પ્રત્યારોપણ પણ
પ્રમાણમાં ઝડપી બની શકે છે . ‘હૅચરી’ને લગતા કેટલાંય સંરક્ષણ કાર્યક્રમો કેવળ એટલા માટે નિષ્ફળ ગયાં છે કે
ઈંડાંઓને દરિયાકાંઠાથી કેટલાય કિલોમીટર દૂ ર આવેલી ‘હૅચરી’ તરફ ખસેડવાની કોશિશ કરવામાં આવી. આવી
નિષ્ફળતાઓ નીવારવાનો એક રસ્તો એ છે કે દરિયાકાંઠા પરના કુ દરતી માળાથી થોડાક જ મીટર દૂ ર ‘હૅચરી’
સ્થાપન કરવામાં આવે તથા આવી ‘હૅચરી’માં ઈંડાંઓનુ ં વહન કરી પ્રતિસ્થાપન કરવામાં આવે.
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‘હૅચરી’, માળાઓવાળા દરિયાંકાંઠા પાસે જ હોય તે એટલા માટે પણ ઈચ્છનીય છે કે જેથી કરીને ઈંડાંના વહન
દરમ્યાન તેમને આઘાત લાગવાની શક્યતા ન્ યૂનતમ રહે. વળી, ઈંડાં ભેગા કરીને અન્યત્ર ખસેડવામાં લાગતો
ૂ તા આપવા
સમય ઘટાડવા નવજાત બચ્ચાંઓ પર જન્મસ્થળનુ ં અનુમ ુદ્રણ (‘ઈંમ્પ્રિન્ટિંગ) થઈ શકવાની અનુકળ
તથા બચ્ચાંઓને દરિયામાં મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયાને ટે કો મળે તે દ્રષ્ટિએ ‘હૅચરી’, માળાઓવાળા દરિયાકાંઠાની
પાસે જ હોય તે ઈચ્છનીય હોય છે . ‘હૅચરી’ એવા સ્થાને હોવી જોઈએ કે જે સ્થાન મહત્તમ ભરતી રે ખાથી ઉપર
હોય. સાથે સાથે એ પણ એટલું જ જરૂરી છે કે તે દરિયાકાંઠાથી બહુ દૂ ર, અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ન હોવી જોઈએ.

A hatchery set up by SSTCN in Chennai, Tamil Nadu

‘હૅચરી’ને ચેઈન-લિંક અથવા ‘વાયર-મેશ’થી ઢાંકવી જોઈએ. સસ્તા લાકડાના ‘પોલ’, વાંસડા, નેતર, પટ્ટીઓ
વગેરે પણ વાપરી શકાય. કરચલાં તથા દર કરી શકતા અન્ય શિકારીઓનો ‘હૅચરી’માં પ્રવેશ અટકાવવા માટે
‘ચિકન વાયર મૅશ’ (કે અન્ય કોઈ ‘મેશ’) ૦.૫ મી. ની ઊંડાઈ સુધી વાડ (‘ફેન્સ’)ની અંદરના ભાગે ખોસી
શકાય. આ માપ ‘હૅચરી’ની સફળતા માટે ઘણીવાર ખ ૂબ જરૂરી બની રહે છે . ‘હૅચરી’ એવી જગ્યાએ હોવી જોઈએ
અને એવી રીતે ગોઠવાયેલી હોવી જોઈએ કે જેથી માળાઓ માટે આવાસોની વધુમાં વધુ વિવિધતા મળી રહે.
‘હૅચરી’નો આકાર ઘણી વખત સ્થાનિક સ્થિતિ પર આધારિત હોય છે . જો રે તાળ દરિયાકાંઠો સાંકડો હોય તો
‘હૅચરી’ લંબચોરસ આકારની હોવી જોઈએ; એવો લંબચોરસ કે જેની લાંબી બાજુ દરિયાને સમાંતર હોય. વરળ
તુ ્
આકાર કોઈપણ પરિમિતિ માટે વધુમાં વધુ ક્ષેત્રફળ આપે છે . તેથી જો વાડની પરિમિતિ જો એક મર્યાદા હોય તો
ુ આકાર વધારે જગ્યા પ ૂરી પાડે છે .
માળાના પુન: સ્થાપન માટે બહભ
ુ જ
ફૂગ અને જીવાણુઓના ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે કોઈ એક ‘હૅચરી’ બે ક્રમિક ઋત ુઓમાં એક જ જ્ગ્યાએ ન
બનવી જોઈએ.
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બ. ઈંડાંનો સંગ્રહ અને પરિવહન
દરિયાઈ કાચબા ઘણા સંવદ
ે નશીલ હોય છે અને જો માળા બનાવતી વખતે તેમને ખલેલ પહોંચે તો તેઓ
માળા બનાવવાનુ ં છોડીને સમુદ્રમાં પાછા વળી જઈ શકે છે . આ તબક્કે કાર્યકરોએ ઘણા કાળજીસભર હોવું જોઈએ
કે જેથી કરીને તેઓ હલનચલન અને પ્રકાશસ્ત્રોતોથી કાચબાઓ ખલેલ ન પામે. એકવાર ઈંડાં મ ૂકવાનુ ં શરૂ
થાય એટલે માદા કાચબાઓ પર જાણે માળા બનાવવાની ધ ૂન સવાર થાય છે . આ ગાળામાં માદા કાચબાઓને
કાળજીપ ૂર્વક પકડવામાં આવે તો પણ સામાન્યત: તે કોઈપણ પ્રતિક્રિયા કરતી નથી. અલબત્, કેટલીક જાતિઓ
માદા કાચબાઓ અન્ય જાતિઓ કરતા વધુ સંવદ
ે નશીલ હોઈ શકે છે . ઈંડાં ભેગા કરવા, ‘ટૅગિંગ’ કરવું તથા
પેશીઓનાં નમ ૂના ભેગા કરવાં- વગેરે તમામ કામો આ તબક્કે અથવા તો શકય હોય તો, માદા કાચબો ઈંડાં
મ ૂકવાનુ ં કાર્ય પ ૂરૂં કરે તે પછી પાર પાડી શકાય છે .
બને ત્યાં સુધી ઈંડાં મ ૂકાયાના બે કલાકમાં ઈંડાં ભેગાં કરવા જોઈએ, પરિવહન કરવા જોઈએ તથા ‘હૅચરી’માં
મ ૂકાઈ જવા જોઈએ. જો ઈંડાં ૮-૧૦ કલાકમાં (અર્થાત ઈંડાં મ ૂકાયાની રાત્રિએ) ભેગા કરી લેવાય તો તેમના
બચવાની સારી એવી તકો હોય છે . જો ઈંડાં ૧૦ કલાક પછી ભેગા કરવામાં આવ્યા હોય તો તેમને ભેગા કરવામાં,
પરિવહન કરવામાં તથા પુન:સ્થાપિત કરવામાં ભારે કાળજી રાખવી જોઈએ.

Collection of leatherback turtle eggs

કેવળ એવા જ માળામાંથી ઈંડાં ભેગાં કરવાં જોઈએ કે જેમને દરિયાઈ પાણીથી વહી જવાનો, ધોવાણનો
અથવા માણસો કે રખડતાં પ્રાણીઓ દ્વારા શિકાર થવાનો ભય હોય.ઈંડાંને પ્લાસ્ટિકની કે કપડાની થેલીમાં ભેગા
કરવામાં આવે છે . જ્યારે માદા કાચબો ઈંડાં મ ૂકી રહ્યો હોય તે દરમિયાન ઈંડાં ભેગા કરી શકાય છે , અથવા તો
માદા પોતાનો માળો છોડી જાય ત્યારબાદ ઈંડાં માળામાંથી ખોદી કઢાય છે . જે થેલીઓ અથવા ડોલ આ કામમાં
વપરાય તે સાફ હોવી જોઈએ. કાચબાની નાની જાતિઓ જેવીકે ‘રિડલી’ અને ‘હૉક્સબિલ’ નાં ઈંડાં શોધવા
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ઘણાં સરળ હોય છે . બીજી તરફ કાચબાની મોટી જાતિઓના માળા શોધવા સરળ હોવા છતાં, એકવાર તેઓ
માળાને રે તીથી ઢાંકી દે ત્યાર પછી તેમના ઈંડાં શોધવાં મુશ્કેલ હોય છે . આથી, મોટી જાતિનાં કાચબાઓનાં ઈંડાં
માદા કાચબો ઈંડાં મ ૂકી રહી હોય તે દરમિયાન કે તે પછી તરત જ શોધવું હિતાવહ છે . રે તીથી ઢંકાઈ ગયેલા
માળાને શોધવાની એક રીત એવી છે કે જ્યારે માળો બની રહ્યો હોય ત્યારે એકાદ એવી દોરડી કે રં ગીન ટે પ
માળામાં ઉતારવી કે જેનો એક છે ડો જમીનની સપાટી સુધી લંબાયેલો રહે. આમ, જ્યારે માદા કાચબો ઈંડાં મ ૂકયા
બાદ માળો રે તીથી ઢાંકી દે તો પણ પેલી દોરડી અથવા તો રં ગીન ટે પને અનુસરીને માળો શોધી કાઢી શકાય.
ઈંડાં મ ૂકાઈ ગયાના ૧૦ કલાકથી વધુ સમય થઈ ગયો હોય તો તેવા કિસ્સાઓમાં ઈંડાંન ુ ં ખ ૂબ કાળજીપ ૂર્વક
પરિવહન અને પુન:સ્થાનાંકન (પુન:સ્થાપન) કરવું જોઈએ. આવાં ઈંડાંને ગોળ ફરાવવા ન જોઈએ કે તેમને
આઘાત કે ધક્કા ન લાગવા જોઈએ. આવા ઈંડાંની કાળજી રાખવાનો ઉપાય એ છે કે તેમનો ઉપરનો ભાગ
પેન્સિલથી અંકિત કરવામાં આવે તથા પરિવહન મટે ડોલ/બાલ્ટી કે ‘ટ્રે’ જેવા કડક દીવાલવાળા પાત્રમાં
રાખવામાં આવે. વળી, આવા પાત્રમાં જે તે માળાની સહેજ ભીની રે તી ભરીને ઈંડાંને તે રે તીમાં મ ૂકવામાં આવે
છે કે જેથી ઈંડાં પરિવહન અને પુન:સ્થાનાંકન (કે પુન:સ્થાપન) દરમિયાન હલે નહિ.
ક. પુન:સ્થાનાંકન (પુન:સ્થાપન)
ઈંડાંનાં દરે ક જથ્થા (‘ક્લચ’)ને પુન:સ્થાનાંકિત કરતી વખતે એ વાતનુ ં ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જ્યાં
પુન:સ્થાનાંકન થઈ રહ્યું હોય ત્યાંના આવાસ (‘માઈક્રો-હૅબિટૅટ’) નો પ્રકાર શક્ય હોય ત્યાં સુધી કુ દરતી
માળાના આવાસ જેવા હોવા જોઈએ. વળી, ઈંડાંને ‘હૅચરી’માં એટલી જ ઊંડાઈએ જમીનમાં દાટવા જોઈએ,
જેટલી ઊંડાઈએ તેઓ કુ દરતી માળામાં દબાયેલાં રહે છે . આ ઊંડાઈ, કાચબાની અલગ અલગ જાતિમાં અલગ
અલગ હોઈ શકે છે . ‘હૅચરી’માં બનાવવામાં આવતા કૃત્રિમ માળાનો આકાર કુ દરતી માળા જેવો હોવો જોઈએ.
માળામાં ઈંડાંને કાળજીપ ૂર્વક મ ૂકવા જોઈએ તથા તેમના પર પ્રથમ ભીનાશવાળી રે તી ભરવી જોઈએ અને ત્યાર
પછી, સપાટીએ સ ૂકી રે તીથી માળાને આવરિત કરવો જોઈએ. માળો એવો હોવો જોઈએ કે તે તળિયે ‘ફ્લાસ્ક’ના
આકારનો હોય તથા ઉપર તરફ સાંકડો હોય. માળામાંનાં ઈંડાં સ ૂકી રે તીના સંપર્કમાં ન હોવા જોઈએ. ‘હૅચરી’માં

Left: Basket enclosures. Right: Mesh enclosures
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માળાની ઘનતા વધારે ન હોવી જોઈએ. બે માળાઓ વચ્ચેનુ ં અંતર ઓછામાં ઓછું ૧ મીટર જેટલું (જો શક્ય હોય
તો ૨ મીટર) હોવું જોઈએ. આવું કરવાથી ઈંડાંનાં વિકાસ દરમિયાન તેમની એકબીજા પરની અસરને નિવારી
શકાય, તેમજ ‘હૅચરી’ના કર્મચારીઓ માળાઓને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના ‘હૅચરી’માં હરફર કરી શકે. દરે ક
માળાને નંબર આપવો જોઈએ અને તેની નોંધણી માહિતી પત્રક (‘ડેટા-શીટ’)/ ‘ડેટા રજિસ્ટર’માં થવી જોઈએ
(ખાસ કરીને ઈંડાં મ ૂકાયાની તારીખ અને ઈંડાંની સંખ્યા વિશેની માહિતી). આવું કરવાથી બચ્ચાંઓ ઈંડાંમાંથી
કઈ તારીખે બહાર આવશે તેનો ચોકસાઈપ ૂર્વકનો અંદાજ આપી શકાય, તેમજ અન્ય સંશોધનોમાં મદદ મળે .
એક નમ ૂનારૂપ ‘હૅચરી ડેટા-શીટ’ આ પુસ્તિકાના પરિશિષ્ટમાં આપેલ છે . એક વખતમાં મ ૂકાયેલ ઈંડાંની સંખ્યા
(‘ક્લચ સાઈઝ’), માળાનુ ં સ્થાન, જે તારીખે ઈંડાં ભેગા કર્યા હોય તે તારીખ વગેરે જેવી માહિતી માળાની નજીક
‘સાઈનબોર્ડ’ પર મ ૂકવાની જરૂર હોતી નથી. ઊલટુ ં, દરે ક માળા માટે જે નંબર નક્કી થયેલ હોય તે નંબર દર્શાવત ું
‘પ્લેસ માર્કર’ જે તે માળા માટે હોવું જોઈએ તથા તે નંબરને સંલગ્ન દરિયાઈ કાચબા માટે નો તમામ ડેટા, ડેટારજિસ્ટરમાં ભરાવો જોઈએ. આવું ‘પ્લેસ-માર્કર’ એટલે નાના ‘સાઈન બોર્ડ’ વાળી કે ‘સાઈન બોર્ડ’ વગરની લાકડી
કે જે માળાની પડખે જ લગાવેલી હોય.
(જુઓ આકૃતિ ૬)
ડ. ‘હૅચરી’માં નિરીક્ષણ માટે બંધનાવરણ (‘એન્ક્લોઝર’)
કેટલીક ‘હૅચરી’માં પ્રત્યેક માળાને ફરતે જાળીવાળું બંધનાવરણ (‘ઍન્ક્લોઝર’) હોય છે . તેનો હેત ુ ઈંડાંમાંથી
નીકળતાં નવજાત બચ્ચાંઓને તરત ગતિશીલ થતા અટકાવવાનો છે , જેથી તેમના વિશેનો ‘ડેટા’ (માહિતી)
એકત્રિત કરી શકાય અને ત્યારબાદ સમુદ્રમાં મુક્ત કરી શકાય. અલબત્ નવજાત બચ્ચાંઓને, તેઓ માળામાંથી
નીકળે કે તરત જ સમુદ્રમાં મુકત કરવા જોઈએ. ‘હૅચરી’માં કર્મચારીગણ કાર્યાન્વિત ન હોય તો માળામાંથી
નીકળે લાં નવજાત બચ્ચાંઓ લાંબા સમય સુધી બંધનાવરણ (‘એન્ક્લોઝર’) માં રહી શકે છે . તેના પરિણામ
સ્વરૂપે (ખાસ કરીને જો ‘હૅચરી’ પર તેજસ્વી સ ૂર્યપ્રકાશ રહેતો હોય તો) બચ્ચાંઓ થાકી જઈ શકે છે કે પછી
મ ૃત્યુ પણ પામી શકે છે . બંધનાવરણ (‘એન્ક્લોઝર’) તરીકે ‘ચિકન વાયર’ પ્રકારની જાળી કદી વાપરવી જોઈએ
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નહિ, કેમ કે જ્યારે બચ્ચાંઓ આવી જાળીમાંથી ડોકુ ં અને તરણપક્ષો (‘ફ્લિપર્સ’) બહાર કાઢે છે ત્યારે તેઓ
આસાનીથી કપાઈ જઈ શકે છે . સાંઠેકડા વગેરેથી બનતી ટોપલીઓ બંધનાવરણ તરીકે વધુ સારું કાર્ય કરે છે
તથા માળાઓને ઈંડાં-સેવનના અંતિમ તબકકાઓ માટે જરૂરી એવો છાંયો પણ આપે છે . આવો છાંયો, ખાસ કરીને
ઉનાળા દરમ્યાન થઈ શકતા બચ્ચાંઓના મ ૃત્યુનો દર ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે . જો કે, માળાઓ ઈંડાંના
શરૂઆતના સેવનકાળ દરમ્યાન છાયા હેઠળ આવવા ન જોઈએ. કેમ કે, તેવ ું થાય તો ઈંડાંમાંથી અવતરતા નર
અને માદા બચ્ચાંઓનાં ગુણોત્તર (‘સેકસ રે શિયો’) પર અસર પડે છે . ગીચ માનવ-વસ્તીવાળા કાંઠાવિસ્તારોમાં
ટોપલીઓ ચોરાઈ જવાનો ભય રહેલો હોય છે . ટોપલીઓ ચોરાઈ ન જાય તે માટે તેમના તળિયે કાણુ ં પાડીને
તેમને અન્ય કોઈ કામ માટે અયોગ્ય બનાવી દઈ શકાય ને એ રીતે ટોપલીઓ ચોરાઈ જવાનો ભય નિવારી
શકાય. જો બંધનાવરણ મુખ્યત્વે નવજાત બચ્ચાંઓને અંકુ શમાં રાખવા માટે વાપરવામાં આવતા હોય તો તેમને
ઈંડાંના સેવનકાળ દરમ્યાન જ વાપરવા જોઈએ.
ઈ. બચ્ચાંઓનું વિમુક્તિકરણ
‘હૅચરી’ના કર્મચારીઓએ પ્રત્યેક માળામાંથી બચ્ચાંઓ બહાર આવશે તેવી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. બચ્ચાંઓના
માળામાંથી બહાર આવવાની અપેક્ષિત તારીખનો અંદાજ ઈંડાં ભેગા કરે લ તારીખના આધારે કરી શકાય છે . આ
અપેક્ષિત તારીખ, કાચબાની જાતિ અને વર્ષના સમયગાળા પર આધારિત હોય છે . વળી, ઈંડાંમાંથી બચ્ચું બહાર
નીકળવાની પ્રકિયા (‘હૅચિંગ’) શરૂ થવાને કારણે માળાની ઉપરની સપાટીની રે તીમાં જે ફેરફાર (‘કેવિંગ ઈન’)
થાય છે , તેના આધારે પણ બચ્ચાંઓની માળામાંથી બહાર આવવાની તેની અપેક્ષિત તારીખ અંદાજી શકાય છે .
‘હૅચિંગ’ શરૂ થાય તેના બે-ત્રણ દિવસ બાદ નવજાત બચ્ચાંઓ માળામાંથી બહાર આવવાનુ ં શરૂ કરે છે . જેવા
બચ્ચાંઓ બહાર આવે કે તરત જ તેમને જૂથ/સમ ૂહમાં સમુદ્રમાં મુક્ત કરવા/છોડવા જોઈએ. જો કે દરિયામાં
બચ્ચાંઓ છોડવાની ક્રિયા રાત્રે અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ જ્ગ્યાએથી થવી જોઈએ. નહિતર જે જીવો
કાચબાનાં બચ્ચાંઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય તેમને માટે ભોજનાલય ખોલવા જેવી બાબત બની
જાય (જેમ કે કાચબાનાં બચ્ચાંઓનો શિકાર કરતી માછલીઓ શીખી જાય કે કયા ચોક્કસ સમયે અને સ્થળે
બચ્ચાંઓ મુક્ત કરવામાં આવે છે , ને આસાનીથી શિકાર કરવા માંડે). નવજાત બચ્ચાંઓને સીધા દરિયામાં છોડી
મ ૂકવાને બદલે તેઓને એ રીતે છોડવા જોઈએ કે જેથી તેઓ રે તાળ દરિયાકાંઠાને પેટે ઘસડાઈને પાર કરે અને
ત્યારબાદ દરિયામાં પ્રવેશ.ે આવું એટલા માટે કરવું જોઈએ કે જેથી તેમના પર જે કાંઈ અનુમ ુદ્રણ (‘ઈમ્પ્રિન્ટીંગ)
થવું જરૂરી હોય તે થઈ શકે. જો કે, તેજસ્વી સ ૂર્યપ્રકાશ હોય કે પછી રે તી ગરમ હોય તો આ ન થવા દે વ ું જોઈએ.
જો નવજાત બચ્ચાંઓને દરિયામાં મુક્ત કરવાની ક્રિયા તરતમાં કરવી શક્ય ન હોય તો બચ્ચાંઓને ઠંડા અને
અંધારામાં રાખેલ પોચા કે ભેજવાળા કપડામાં કે કોથળામાં/થેલામાં રાખવા જોઈએ. તેમને પાણી ભરે લી ડોલ/
બાલદીમાં રાખવા નહિ કેમ કે તેમ કરવાથી તેઓ તર્યા કરવાની ધ ૂનમાં, ઈંડા-અવસ્થામાં મળે લ સંગ્રહિત ‘યોક
રિઝર્વ’ ખતમ કરી નાખશે. વાસ્તવમાં, તેમને ‘યોક રિઝર્વ’ તેમજ તરવાની ધ ૂન એમ બંનેની જરૂર હોય છે .
નવજાત બચ્ચાંઓને પાણી ભરે લ પાત્રમાં પણ રાખવા ન જોઈએ. તેઓ માળામાંથી બહાર નીકળે એટલે શક્ય
તેટલી જલ્દીથી દરિયામાં મુકત કરવા જોઈએ. (આકૃતિ ૮ જુઓ)
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૩.૨.૩ દરિયાકાંઠાનો પ્રબંધન કાર્યક્રમ
દરિયાઈ કાચબાના સંરક્ષણમાં ‘હૅચરી’ હરહંમેશ આદર્શ ઉકેલ નથી હોતો કેમ કે તેઓ કુ દરતી ઘટનાક્રમ સાથે
સારી એવી જોડ-તોડ (‘મૅનિપ્યુલેશન’) માંગી લે છે . તેને માટે સારા એવા માનવ-સંસાધનોની જરૂર પડે છે તથા
ઈંડાંમાંથી બચ્ચાંઓ જન્મવાનો દર (‘હૅચિંગ રે ટ’) ઓછો હોઈ શકે છે . આથી ‘હૅચરી’ પ્રબંધનના વિકલ્પ તરીકે
દરિયાંકાંઠા પર કુ દરતી રીતે બનેલ માળાઓને રક્ષણ આપવાનો અભિગમ પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે . કેટલાક
લોકો દલીલ કરી શકે છે કે દરિયાંકાંઠે કુ દરતી માળાઓના પ્રબંધનના ભાગરૂપે દરિયાંકાંઠાની માનવવસાહતો
તથા શિકારી પ્રાણીઓને સંપ ૂર્ણપણે દૂ ર કરવા જોઈએ. વાસ્તવમાં આવા રસ્તાઓ અનૈતિક તથા અશક્ય હોય
છે . વાસ્તવમાં માળાવાળા દરિયાકાંઠાના પ્રબંધન અર્થે કે માળાના સ્થળ પરના રક્ષણ માટે વિવિધ પગલાં લેવાં
પડે છે .
અ. દરિયાકાંઠા ‘પૅટ્રોલિંગ’ અને માળાઓનો ‘દે ખાવપલટો’
માળાવાળા દરિયાકાંઠે દે ખરે ખ રાખનાર કર્મચારીઓની હાજરી અથવા તો સંશોધકોની હાજરી ઘણી વખત
ઈંડાંચોરોને પાછી પાની કરવા મજબ ૂર કરે છે . અલબત્, ઈંડાં ઉઠાવનારાઓને ખબર હોવી જોઈએ કે તેમની આ
પ્રવ ૃત્તિ ગેરકાયદે સર છે . આવી પરિસ્થિતિ માટે પ્રથમ તો આવા લોકોને વન્યજીવ કાયદાઓનો પરિચય કરાવવો
જોઈએ. ભારતના સમુદ્ર વિસ્તારોમાં મળતી કાચબાની પાંચેય જાતિઓ ભારતીય વન્યજીવ (૧૯૭૨) ધારાના
‘શેડ્યુઅલ-૧’ અન્વયે સુરક્ષિત જાતિઓ છે . આમ, આ કાચબાઓ અને તેમનાં ઈંડાંઓ કાયદા દ્વારા સંપ ૂર્ણપણે
રક્ષિત છે અને તેથી તેમને નુકસાન પહોંચાડનારાઓને સાત વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે . ઈંડાં
ઉઠાવગીરોને રોકવા વિવિધ ક્ષેત્રિય ઉપાયો પણ કરી શકાય છે . જેમ કે, માદા કાચબા દ્વારા છોડવામાં આવેલી
નીડનિર્માણની નિશાનીઓ દૂ ર કરી શકાય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો માદા કાચબાના ચાલવાથી દરિયાકાંઠે
પડેલ ચીલા/કેડીઓ ભસ
ં ૂ ી નાખી શકાય, તેમજ નીડ-સ્થાન પર રે તીને સપાટ કરી શકાય. આ ઉપરાંત, ઈંડાં
ઉઠાવગીરોને માળાના સ્થાન અંગે મઝ
ં ૂ વવા માટે માળાની આજુબાજુ ઘણાબધાં પગલાંની છાપ મ ૂકી શકાય તથા
૧ થી ૧.૫ ઈંચ વ્યાસ વાળી લાકડીથી રે તીમાં કાણાં પાડી શકાય. માળાઓ પાસે પગલાંની છાપ છોડવાથી
અને લાકડીથી રે તીમાં છે દ પાડવાથી એવો દે ખાવ ઊભો થાય છે કે જાણે તેવી જગ્યાઓ પર માળા ખોદીને
ઈંડાં ઉઠાવવાની કામગીરી થઈ ચ ૂકી છે . આવા દે ખાવથી ઈંડાં ઉઠાવગીરો વધુ શોધ કરતા અટકે છે . માળાઓને
અમુક પ્રકારની વાસ (જેમ કે મ ૂત્ર) દ્વારા શિકારી પ્રાણીઓથી બચાવી શકવાની શક્યતા ખરી, પરં ત ુ આવા ઉપાયો
પ્રભાવી હોવાના પુરાવા મળે લા નથી.
ઈંડાંને બચાવવાનો બીજો એક ઉપાય એ છે કે તેમને માળામાંથી કાઢીને માળાની મ ૂળ જગ્યાની ક્યાંક નજીકમાંજ
(‘હૅચરી’ વગર) પુન:સ્થાનાંકિત (કે પુન:સ્થાપિત) કરવા. આ ઉપાયથી ઈંડાં ઉઠાવગીરો અને શિકારીઓને થાપ
ખવડાવી શકાય. તેટલું જ નહિ પરં ત ુ, તેમાં ‘હૅચરી’ જેવી રચનાઓ ઊભી કરવાની પણ જરૂરિયાત રહેતી નથી.
આ ઉપાયમાં ઈંડાંના પુન:સ્થાનાંકનનો ‘પ્રૉટોકોલ’ તો ‘હૅચરી’ પ્રબંધનમાં હોય તેવો જ રહે છે . જો કે સ્થાનિક
ઓળખચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીને માળાની જગ્યાઓ કાળજીપ ૂર્વક નકકી કરવી પડે છે . વળી, દરિયાકાંઠે પ્રકાશના
કૃત્રિમ સ્ત્રોતની હાજરી હોય તો માળામાંથી નીકળે લાં નવજાત બચ્ચાંઓ પથભ્રષ્ટ થવાનો ભય રહે છે . આમ,
માળામાંથી બચ્ચાંઓ બહાર નીકળવાના ગાળામાં દે ખરે ખ રાખવી જરૂરી હોય છે , જેથી કરીને શિકારીઓ ખોદીને
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પણ ઈંડાં કાઢી ન શકે. વળી, જાળીની ‘સાઈઝ’ એટલી હોવી જોઈએ કે જેથી ઈંડાંમાંથી બહાર નીકળે લાં નવજાત
બચ્ચાંઓ તેમાં થઈને પસાર થઈ શકે. માળાને શોધવાના પ્રયત્નો દરમ્યાન ઈંડાં ઉઠાવગીરો કે કુ ત ૂહલગ્રસિત
વ્યક્તિઓનુ ં ધ્યાન ખેંચાઈ શકે છે . તેવ ું ન થાય તે માટે , માળાનુ ં સ્થાન ઝડપભેર નક્કી કરવા માળામાં રં ગીન
ટે પ એ રીતે લગાવવી જોઈએ કે જેથી તે રે તાળ જમીનની સપાટી સુધી કે એની સહેજ નીચે સુધી લંબાયેલી હોય.
બ. જમીનમાં દાબેલ જાળી અને પાંજરં ુ
ઈંડાં મ ૂકાયા બાદના ત ુરતના ગાળામાં તેમનો શિકાર થઈ જવાની મોટી શક્યતા હોય છે . આથી, એકવાર
ઈંડાં મ ૂકાઈ જાય કે તરત જ તેમને રક્ષણ મળવું જરૂરી હોય છે . વળી, આશરે ૩૦ દિવસ બાદ જ્યારે માળાનુ ં
તાપમાન અમુક ચોકકસ કક્ષાએ પહોંચે (ઈંડાંમાં વિકાસ પામતા ગર્ભની ચયાપચયિક ગરમીને લીધે), ત્યારે
આવા ઈંડાંમાંથી અમુક વાસ છૂટે છે . માંસભક્ષી પ્રાણીઓ (જેવાં કે કૂતરાં) આ વાસ પારખીને કાચબાનાં માળા
શોધી કાઢી શકે છે . [અલબત્ત, આવા પ્રાણીઓ તાજાં બનેલાં માળાની પણ ભાળ મેળવી શકે છે .] ઈંડાંમાંથી
બહાર નીકળતાં નવજાત બચ્ચાંઓ તો સ્પષ્ટરૂપે શિકાર થઈ જવાના જોખમ હેઠળ હોય છે . આવું ખાસ કરીને
ત્યારે બને છે કે જ્યારે દરિયાકાંઠે પ્રકાશના કૃત્રિમ સ્ત્રોત હાજર હોય કેમ કે, આવા સ્ત્રોતોથી ઈંડાંમાંથી નીકળતાં
બચ્ચાંઓ પથભ્રષ્ટ બને છે . આવા કિસ્સાઓમાં માળાઓને સમગ્ર સેવનકાળ દરમ્યાન રક્ષણ આપવું જરૂરી છે .
જે દરિયાકાંઠાઓ પર કૂતરાં અને ભડં ૂ જેવા પ્રાણીઓ તરફથી માળા/ઈંડાંને મુખ્ય ભય હોય તે દરિયાકાંઠે પ્રત્યેક
માળાની ફરતે જાળી અથવા પાંજરં ુ બનાવવું શકય હોય છે . આવી જાળીને જમીનમાં ઊંડે સુધી દબાવવી કેમ કે
તેમ કરવાથી શિકારીઓ દ્વારા ઈંડાં ખોદી કાઢવા સામે રક્ષણ મળે છે . જાળીની ‘સાઈઝ’ એટલી મોટી હોવી જોઈએ
કે કાચબાના નવજાત બચ્ચાંઓ તેમાં થઈને નીકળી શકે (ખાસ કરીને જો ‘હૅચરી’ માંના માળાઓનુ ં ધ્યાન રાખી
શકાય તેવ ું ના હોય ત્યારે ).
ક. શિકારીઓ પર અંકુ શ
કયારે ક કાચબાનાં ઈંડાં વગેરે ખાનારાં શિકારી પ્રાણીઓ પર કાબુ રાખવાનો ઉત્તમ રસ્તો તેમનો નાશ કરવાનો
હોય છે . જો કે આ પગલું ત્યારે જ લઈ શકાય કે જ્યારે આવા શિકારીઓ અર્ધ-પાલત ુ/ પાલત ુમાંથી પ્રાકૃતિક
અવસ્થામાં પરતેલ (‘ફેરલ’), દાખલ કરાયેલા (‘ઈંટ્રોડ્યુસ્ડ’) અને બહોળો ફેલાવો ધરાવતા પ્રાણીઓ હોય.
જે તે પ્રદે શનાં મ ૂળ રહેવાસી એવાં વન્ય શિકારી પ્રાણીઓનો નાશ કરવામાં આવે તો તેનાથી દરિયાકાંઠાના
પરિસરતંત્રના સંત ુલન ઉપર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે . વળી, શિકારી પ્રાણીઓનો નાશ કરવાનો અભિગમ
ભારતના અનેક ભાગોના દરિયાકાંઠાઓ પર બિનઅસરકારક પુરવાર થાય કેમ કે રખડતા કૂતરા જેવા શિકારીઓ
ુ ાર સંખ્યામાં હોય છે . શિકારીઓના નાશની રીત છૂટાછવાયા દરિયાકાંઠા માટે ચાલી શકે, જેમ કે
અહીં બેસમ
નિકોબાર ટાપુઓ પરના કિનારા. અમુક પ્રકારના રસાયણો એવા હોય છે કે જેમને ખાવાથી પ્રતિકૂળ શારીરિક
લક્ષણો ઉદભવતા હોય છે , દુર્ભાગ્યે, આવા રસાયણો કાચબાનાં શિકારી પ્રાણીઓ પર ખાસ કારગત નીવડયાં
નથી. (જુઓ આકૃતિ ૯)
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૩.૨.૪ ‘ડેટા’ (માહિતી) નુ ં એકત્રીકરણ
કોઈપણ સંરક્ષણ કાર્યક્રમની સફળતામાં બિનચ ૂક ‘ડેટા’(માહિતી)નુ ં એકત્રીકરણ ખ ૂબ મહત્વ ધરાવે છે . કોઈપણ
પ્રજનનઋત ુ દરમ્યાન માળો બનાવતા કાચબાઓની સંખ્યા અથવા તો કોઈએક દરિયાકાઠાં પર (ઈંડાં સહિત)
માળાની સંખ્યા વગેરે જેવી માહિતી/’ડેટા’, કાચબાઓની વસ્તીનુ ં વલણ (‘ટ્રેંડ’) દર્શાવી શકે છે . અલબત્, આવા
પ્રયત્નો વર્ષો-વર્ષો વચ્ચે અને વિવિધ સંશોધન ટુ કડીઓ વચ્ચે એક ધોરણ-સ્થાપન (અર્થાત્, ‘સ્ટાન્ડર્ડાઈઝેશન’)
માંગી લે છે . માળા ની ઊંડાઈને લગતો ‘ડેટા’ જે તે ‘હૅચરી’ની પુન:સ્થાનાંકનને લગતી પ્રસ્થાપિત રીત/
લઢણ નક્કી કરે છે . કોઈપણ કાચબાની જાતિમાં કોઈ એક વખતમાં મ ૂકાતાં ઈંડાંની સંખ્યા અને ઈંડાંમાંથી
બચ્ચાંઓ બહાર આવવાનો દર એ તે જાતિને લગતી મહત્વની પ્રજનનવિષયક માહિતી આપી શકે છે . ‘હૅચરી’
પ્રબંધન કાર્યક્રમોમાં, બચ્ચાંઓની ઈંડાંમાંથી અને માળામાંથી બહાર આવવાની સફળતાનો દર શોધવો/જાણવો
એક મહત્વની બાબત છે કેમ કે તે દ્વારા આપણે મ ૂલ્યાંકન કરી શકીએ છીએ કે પ્રબંધન કાર્યક્રમોમાં કંઈપણ
અસાધારણપણે ખોટુ ં તો નથી થઈ રહ્યું ને? જો કંઈપણ ખોટુ ં થઈ રહ્યું છે તેમ લાગે તો યોગ્ય સુધારો કરી શકાય
છે . પરિશિષ્ટમાં નમ ૂનાઓની ‘ડેટા-શીટ’ (માહિતી-પત્રક) આપેલ છે તે જોવુ.ં
દરિયાઈ કાચબાના માળાઓનું પરીક્ષણ
માળા વિશેની માહિતી કાચબાના સંરક્ષણ અને સંશોધન માટે મહત્વની હોય છે . માળાની ઊંડાઈ વિશેનો ‘ડેટા’,
‘હૅચરી’ પુન:સ્થાનાંકન ની રીત/લઢણ નક્કી કરે છે . કાચબાની કોઈ જાતિમાં, એક વખતમાં કેટલાં ઈંડાં મ ૂકાય છે
તેના વિશેનો તથા ઈંડાંમાંથી બચ્ચાંઓ બહાર આવવાની સફળતાના દર વિશેનો ‘ડેટા’ કાચબાની તે જાતિ માટે
પ્રજનનવિષયક માહિતી પ ૂરી પાડે છે . ‘હૅચરી’ પ્રબંધન કાર્યક્રમોમાં બચ્ચાંઓની ઈંડાંમાથી અને માળામાંથી બહાર
આવવાની સફળતાનો દર શોધવો/જાણવો એક મહત્વની બાબત છે કેમ કે તે દ્વારા આપણે મ ૂલ્યાંકન કરી શકીએ
છીએ કે પ્રબંધન કાર્યક્રમોમાં કંઈપણ અસાધારણપણે ખોટુ ં તો નથી થઈ રહ્યું ને? જો કંઈપણ ખોટુ ં થઈ રહ્યું છે
તેમ લાગે તો યોગ્ય સુધારો કરી શકાય છે . આવા પ્રયત્નો ઘણાં વર્ષો સુધી ચાલુ રહે તે જરૂરી છે કેમ કે તેના
દ્વારા મળતા ‘ડેટા’ પરથી અનુમાનો/તર્ક કરી શકાય છે કે જે પ્રબંધનને લગતા નિર્ણયો લેવામાં જરૂરી હોય છે .
( જુઓ આકૃતિ ૧૦)

’ક્લચ સાઈઝ’
‘ક્લચ સાઈઝ’ એટલે માળામાં કોઈ એક વખતમાં મ ૂકાયેલ ઈંડાંની સંખ્યા. દરિયાઈ કાચબા (ખાસ કરીને
‘લેધરબૅક’ જાતિના) જે ઈંડાં મ ૂકે છે , તેમાંના કેટલાંક અપવાદાત્મક હોય છે . જેમ કે, જર્દી વગરનાં ઈંડાં (કે જે
સાધારણ ઈંડાં કરતાં નાના હોય છે ) અને એકથી વધુ જર્દીવાળા (બહ-ુ જર્દીય)ઈંડાં વગેરે. જર્દી વગરનાં ઈંડાંને
ગણતરીમા લેવાતાં નથી, જ્યારે દરે ક બહ-ુ જર્દીય ઈંડાને એક ઈંડા તરીકે ગણવામાં આવે છે . ‘ક્લચ-સાઈઝ’ જે
વખતે ઈંડાં મ ૂકાઈ રહ્યા હોય છે ત્યારે નક્કી કરવામાં આવે છે . ખાસ કરીને જો ઈંડાં ‘હૅચરી’માં પુન:સ્થાનાંકન માટે
એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા હોય તો અચ ૂકપણે ઈંડાં મ ૂકાઈ રહ્યાં હોય ત્યારે જ ‘ક્લચ સાઈઝ’ ગણવામાં આવે
છે . જો માળા કુ દરતી હોય અને મ ૂળ જગ્યાએ હોય તો તમામ માળા માટે નહિ, પણ કુ લ માળાના યોગ્ય પ્રમાણમાં
માળા નક્કી કરી, તેમના માટે ‘ક્લચ સાઈઝ’ શોધવામાં આવે તો તે ઉપયોગી હોય છે . બચ્ચાંઓ ઈંડાંમાથી બહાર
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નીકળે ત્યાર પછી રહી ગયેલાં ઈંડાંનાં કોચલાં તેમજ માળામાંના અન્ય તત્ત્વોની ગણતરી કરીને પણ નકકી કરી
શકાય છે . જો એકત્રિત કરે લાં ઈંડાંમાંથી કેટલાંક ‘હૅચરી’માં વાપરવામાં ન આવે (કદાચ ત ૂટી જવાને કારણે) તો
તે માહિતીનો રે કૉર્ડ રાખવો જરૂરી છે .
ઈંડાંની માપણી અને વજન કરવું
ઈંડાંની માપણી કરવી અને તેન ુ ં વજન કરવું એ જો કોઈ સંશોધનનો ચોકકસ હેત ુ ના હોય તો ફરજિયાત નથી.
તે માટે માળામાં રહેલાં ઈંડાંના જથ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા કોઈપણ દસ ઈંડાં પસંદ કરવામાં આવે છે અને
તેમના પરની રે તી વગેરેને સાફ કરવામાં આવે છે . પસંદ કરાયેલા દરે ક ઈંડાનો મહત્તમ અને લઘુત્તમ વ્યાસ
માપીને તેની નોંધણી કરવામાં આવે છે અને તેમની સરે રાશ પરથી જે તે ઈંડાંનો વ્યાસ શોધવામાં આવે છે . જે જે
ઈંડાનો વ્યાસ માપેલ હોય તે તે ઈંડાનુ ં વજન વજનકાંટા (સ્પ્રિંગ બૅલેંસ અથવા ઈલેક્ટ્રિકલ બૅલેંસ)થી કરવામાં
આવે છે . જો વજનકાંટો બહુ ચોકસાઈવાળો ન હોય તો એક એક ઈંડાનુ ં અલગ અલગ વજન કરવાને બદલે,
ઈંડાંનાં ઝૂમખાનુ ં વજન કરીને તેના આધારે એક ઈંડાનુ ં સરે રાશ વજન નક્કી કરી શકાય છે .
માળા અંગે નો ‘ડેટા’ (માહિતી)
‘હૅચરી’માં અથવા માળાની કુ દરતી/મ ૂળ જગ્યાએ માળામાં રહી ગયેલ અવશેષો/ચીજો અંગેનો ‘ડેટા’, ઈંડાંના
સેવનકાળ દરમ્યાન જે મુશ્કેલીઓ આવેલી તે દર્શાવી શકે છે .
માળાની ચીજોને વિવિધ પ્રકારોમાં વહેંચી શકાય છે ; જેમ કે:
S

= Shells (કોચલાં) જેમાંથી બચ્ચાંઓ બહાર આવી ગયા હોય તેવાં ઈંડાંનાં ખાલી કોચલાંની સંખ્યા.

E

= Emerged (અવતરિત) માળામાંથી બહાર આવેલ નવજાત બચ્ચાંઓ

LIN

= Live in Nest (માળામાં જીવિત) માળામાં હજી જીવિત હોય તેવાં નવજાત બચ્ચાંઓ

DIN

= Dead in Nest (માળામાં મ ૃત) માળામાં મ ૃત્યુ પામ્યા હોય તેવાં નવજાત બચ્ચાંઓ

DPE

= Dead hatchling in pipped egg (ઈંડામાંથી બહાર આવવા બચ્ચાં દ્વારા છે દાયેલ ઈંડાંમાં મ ૃત

LPE

= Live hatchling in pipped egg (ઈંડામાંથી બહાર આવવા બચ્ચાં દ્વારા છે દાયેલ ઈંડાંમાં જીવિત

P

=

UD

= ભ્ રૂણ વિનાના અવિકસિત ઈંડાં કે જેમાંથી બચ્ચું અવતરિત ન થયું હોય.

બચ્ચાંઓ)
બચ્ચાંઓ)
Predated (શિકારનો ભોગ બનેલ) ઈંડાંનાં અવશેષો/મ ૃત ભ્ રૂણ સાથેના ખુલ્લા, અંશત:/લગભગ
આખાં કોચલાં જેમાંથી બચ્ચું અવતરિત ન થયું હોય તેવાં ઈંડાં
UH

= નાના ભ્ રૂણવાળા એવાં બચ્ચું અવતરિત થયા વિનાના ઈંડાં

UHT

= સંપ ૂર્ણ ભ્ રૂણવાળા એવાં બચ્ચું અવતરિત થયા વિનાના ઈંડાં

કોચલાં (‘શેલ્સ’): જે ઈંડાંમાથી બચ્ચાંઓ અવતરી ચ ૂક્યા હોય તેવાં ઈંડાંના કોચલાંની ગણતરી કરવી અઘરી
હોય છે . એવી ગણતરીની ચોકસાઈનો આધાર, ગણતરી કરનાર કર્મચારીની કુ શળતા અને અનુભવ પર છે .
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જે કોચલાં ઈંડાંના ૫૦% થી વધારે હોય તેમને જ ગણતરીમાં લેવાં જોઈએ. નાના નાના ટુ કડાની ગણતરી
કરવી જોઈએ નહિ. તમામ (નવા તથા અનુભવી બંને) કર્મચારીઓએ પોતાની ગણતરીની ભ ૂલને ‘કૅલિબ્રેટ’
કરવી જોઈએ. અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો પોતાની ગણતરીની ચોકસાઈ પ્રમાણબધ્ધ કરવા એવા માળાઓ માટે
કોચલાંઓની ગણતરી કરવી જોઈએ કે જેમની ‘ક્લચ સાઈઝ’ જાણીતી હોય. (અલબત્ત, જો ‘હૅચરી’ની અંદર પણ
ઈંડાંનો શિકાર થતો હોય તો આ પ્રકારના ‘કૅલિબ્રેશન’ પર અસર પડશે.)
અવિકસિત ઈંડાં: કેટલાંક ઈંડાં વંધ્ય હોઈ શકે છે , ને બીજાં કેટલાકમાં બહુ નાનુ,ં ઓળખી ના શકાય તેવ ું ભ ૃણ

હોઈ શકે છે , જે કાળજીપ ૂર્વકના, ઊંડાણભરે લા પરીક્ષણ વિના તથા પ ૂરતી સાધનસામગ્રી અને તાલીમ વિના કરી
શકાત ું નથી.

‘કલચ સાઈઝ’ ની ગણતરી:
અંદાજિત કુ લ ‘કલચ’

=

કોચલા વગરના ઘટકો

+

કોચલા સાથેના ઘટકો

CS (‘Clutch size’)

=

(E + LIN + DIN)		

+

(UD + UH + UHT + DPE + LPE) + P

કોચલાં વગરના ઘટકો

=

બચ્ચાંઓ અવતરિત થયા હોય તેવા ઈંડાંની સંખ્યા

(S)

=

અવતરિત (E) + માળામાં જીવિત બચ્ચાંઓ (LIN)

ઉપરના સમીકરણમાં;

		

+ માળામાં મ ૃત બચ્ચાંઓ (DIN)

જો ઈંડાંમાંથી અવતરિત બચ્ચાંઓની કુ લ સંખ્યા ખબર ના હોય (જેમ કે, જો કેટલાંક બચ્ચાંઓ ગણતરી પહેલાં
જ છટકી ગયા હોય), E

=

S – (LIN + DIN)

ઈંડાં અને માળામાથી બચ્ચાંઓ અવતરિત થવાની સફળતાના પ્રમાણની ગણતરી;
જો ‘કલચ સાઈઝ’, ઈંડાંમાંથી અવતરે લ બચ્ચાંઓ ગણીને શોધવામાં આવી હોય તો;
Emergence success (%) [માળામાંથી બચ્ચાંઓ અવતરવાની સફળતા(%)]

= (E / CS) x 100

Hatching success (%) [ઈંડાંમાંથી બચ્ચાંઓ અવતરવાની સફળતા(%)]

= [(E + LIN + DIN)

						

/ CS] x 100

જો ‘કલચ સાઈઝ’ ઈંડાંનાં કોચલાં ગણીને શોધવામાં આવી હોય તો,
Emergence success (%) [માળામાંથી બચ્ચાંઓ અવતરવાની સફળતા (%)] = [S – (LIN + DIN)
						
Hatching success (%) [ઈંડાંમાંથી બચ્ચાંઓ અવતરવાની સફળતા (%)]

/ CS] × 100

= (S / CS) x 100

કુ લ ‘ક્લચ સાઈઝ’ ગણવા માટે ઈંડાંના એકત્રીકરણ અને પુન:સ્થાનાંકન વચ્ચે જે ઈંડાં ગુમાવ્યા હોય (ત ૂટી
જવાથી કે ‘હૅચરી’મા શિકારનો ભોગ બનવાથી) એવાં ઈંડાંઓને પણ ગણવાં જોઈએ.
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ૃ
૩.૨.૫. શિક્ષણ અને જાગતિ
’હૅચરી’ અને દરિયાકાંઠાના પ્રબંધન કાર્યક્રમો શિક્ષણ અને જાગૃતિ માટે ની ઉત્તમ તકો પ ૂરી પાડે છે . તેને લીધે
વન્યજીવ પ્રેમીઓ તથા શાળા-કૉલેજોના વિદ્યાર્થીઓ સંરક્ષણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ સંરક્ષણમાં પ્રદાન આપી શકે
છે . આને કારણે તેમને વન્યજીવ સંશોધન અંગેન ુ ં પાયાનુ ં શિક્ષણ મળે છે તથા ચાવીરૂપ સંરક્ષણ મુદ્દાઓ વિશે
ખ્યાલ મળે છે .
જો નાણાભંડોળ પ્રાપ્ય હોય તો પાયાની માહિતી આપત ું કેટલુકં સાહિત્ય ’હૅચરી’ ના મુલાકાતીઓને આપી
શકાય અથવા તો કાચબાના સંરક્ષણમાં ભાગ લેનારાઓને ‘ટર્ટલ વૉક’ દરમ્યાન આપી શકાય. ‘ટર્ટલ વૉક’
દરમ્યાન મૌખિક રીતે કે લખાણમાં યોગ્ય વર્તણ ૂક વિશે સ્પષ્ટ સ ૂચનો આપવા જોઈએ, જેમાં માળા બનાવતા
કાચબા પ્રત્યેની વર્તણ ૂકનો ખાસ સમાવેશ થવો જોઈએ. ભાગ લેનારાઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે પ ૂરતી
સંખ્યામાં સ્વયંસેવકો હોવા જોઈએ.
વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકો માટે , તેમજ અન્ય લોકો માટે કાચબાના નવજાત બચ્ચાંઓ દરિયામાં છોડવાની પ્રવ ૃત્તિ
ખ ૂબ રોમાંચક હોય છે . કાચબાનાં બચ્ચાંઓને રાત્રિના સમયે કે પરોઢિયે મુક્ત કરવા જોઈએ અને તેમને દરિયામાં
સીધેસીધા છોડી મ ૂકવાને બદલે તેઓ રે તાળ દરિયાકાંઠા પર ચાલીને, કાંઠાને પાર કરીને દરિયામાં પ્રવેશે તેવી
જોગવાઈ કરવી જોઈએ. ભાગ લેનાર દરે ક વ્યક્તિને થોડાંક બચ્ચાંઓની દે ખરે ખ સોંપવી જોઈએ અને તેઓએ
બચ્ચાંઓ સમુદ્રમાં પ્રવેશી તરવા ના લાગે ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
બચ્ચાંઓનાં મોટાં જૂથ/સમ ૂહ માટે , દરિયાકાંઠાનો અમ ૂક હિસ્સો ઘેરી લેવો કે ‘કૉર્ડન’ કરી લેવો જોઈએ ને તેમાં
એવી ગોઠવણ કરવી જોઈએ કે બચ્ચાંઓ ખુલ્લા કાંઠા-વિસ્તારમાં સમુદ્ર તરફ પેટે ચાલીને જતાં હોય અને પાછળ
સંરક્ષણ કર્મચારીઓ/સ્વયંસેવકો સમાંતર રે ખાઓમાં દે ખરે ખ રાખવા ચાલતા હોય.
સ્વયંસેવકોને તથા સંરક્ષણમાં ભાગ લેનાર અન્ય વ્યક્તિઓને દરિયાઈ કાચબાઓના જીવવિજ્ઞાન (‘બાયોલોજી’)
વિશે તથા સંરક્ષણ અને પ્રબંધન તકનિકો વિશે માહિતગાર કરવા જોઈએ. તેઓને દરિયાઈ કાચબા વિશેના
સામાન્ય લેખો અને પરિચય પુસ્તિકાઓ વાંચવા માટે ઉત્તેજન આપવું જોઈએ અને તેઓ આ વિષયને લગત ું વધુ
સાહિત્ય વાંચે તથા વધુ વેબસાઈટ જુએ તે માટે પણ ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. તેઓને સંરક્ષણ કાર્યક્રમમાં પ્રદાન
કરી શકે તે માટે જરૂરી એવી તકનિકોથી માહિતગાર કરવા જોઈએ. (જુઓ આકૃતિ ૧૧)
૩.૨.૬ સ્થાનિક વસાહતો આધારિત સંરક્ષણ
એ એક આદર્શ પરિસ્થિતિ છે કે જેમાં સ્થાનિક લોકો (વસાહતો) સંરક્ષણ કાર્યક્રમ ચલાવે અને તેન ુ ં સહભાગી
પ્રબંધન કરે . માછીમારોની વસાહતોના યુવાનોએ તેમના ગામ નજીકના કાંઠાવિસ્તારોના દરિયાઈ કાચબા અને
માળાઓને સંરક્ષણ આપવું જોઈએ. આ કાર્ય સ્થાનિક વસાહતોને લગતા અન્ય કાર્યક્રમો તથા દરિયાઈ કાચબાના
સંરક્ષણ માટે ચાલતા અન્ય કાર્યક્રમો સાથે સંયુક્ત રીતે કરી શકાય.
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૪. ફોટો અને ચિત્રાંકન ઋણસ્વીકાર
આકૃતિ 1:

સ્ત્રોત—પ્રિચર્ડ, પી.સી.એચ. ઍન્ડ જે.એ. મોર્ટિમર. 1999. ટે ક્સોનૉમી, એક્સટર્નલ મૉર્ફોલૉજી, ઍન્ડ
સ્પીશીઝ આઇડેન્ટિફિકેશન. પાનાં 21-38. ઇન: એખર્ટ, કે.એલ., કે.એ. જોર્ન્દાલ, એફ.એ. ઍલ્બેર્તો
ઍબ્રિઉ-ગ્રોબૉઇસ & એમ. ડોન્નેલ્લી (એડિટર્સ). 1999. રિસર્ચ્ ઍન્ડ મૅનેજમેન્ટ ટે ક્નિક્સ ફૉર્ ધ
કન્ઝર્વેશન ઑફ સી ટર્ટલ્સ. આઈ.યુ.સી.એન./એસ.એસ.સી. મરિન ટર્ટલ સ્પેશિયાલિસ્ટ ગ્રુપ
સ્પેશિયલ પબ્લિકેશન નં. 4.

આકૃતિ 2:

સ્ત્રોત—સી ટર્ટલ કલરિંગ બુક, બાય ફ્રાન્સિન જૅકૉબ્સ. ઓરિજિનલ ઇલસ્ટ્રેશન્સ બાય મૅરી બૅથ.
1981. સી.ઈ.ઈ., વૉશિન્ગટન ડી.સી., યુ. એસ. એ.

આકૃતિ 3:

સ્ત્રોત—http://www.seaturtle.org/documents/ID_sheet.pdf.
ઇલસ્ટ્રેશન્સ ફ્રોમ પ્રિચર્ડ, પી.સી.એચ. & જે.એ. મોર્ટિમર. 1999. ટે ક્સોનૉમી, એક્સટર્નલ મોર્ફોલોજી,
ઍન્ડ સ્પીશીઝ આઇડેન્ટિફિકેશન. પાનાં 21-38. ઇન: એખર્ટ, કે.એલ., કે.એ. જોર્ન્દાલ, એફ.એ.
ઍલ્બેર્તો ઍબ્રિઉ-ગ્રોબૉઇસ & એમ. ડોન્નેલ્લી (એડિટર્સ). 1999. રિસર્ચ્ ઍન્ડ મૅનેજમેન્ટ ટે ક્નિક્સ
ફૉર્ ધ કન્ઝર્વેશન ઑફ સી ટર્ટલ્સ. આઈ.યુ.સી.એન./એસ.એસ.સી. મરિન ટર્ટલ સ્પેશિયાલિસ્ટ ગ્રુપ
સ્પેશિયલ પબ્લિકેશન નં. 4.

આકૃતિ 4:

(નીચે જુઓ)

આકૃતિ 5:

કાર્તિક શંકર/મીરા અન્ના ઊમેન

આકૃતિ 6:

સ્ત્રોત—શંકર, કે., બી.સી. ચૌધરી & એચ.વી. ઍન્ડ્રુસ. 2003. સી. ટર્ટલ કન્ઝર્વેશન: બીચ મૅનેજમેન્ટ
ઍન્ડ હૅચરી પ્રોગ્રામ્સ. પાનુ.ં 22. એ જી.ઓ.આઇ.-યુ.એન્.ડી.પી. પ્રૉજેક્ટ મૅન્યુઅલ. સેન્ટર ફૉર
હર્પેટોલૉજી, મદ્રાસ ક્રોકોડાઇલ બૅંક ટ્રસ્ટ, મમલ્લાપુરમ, તામિલનાડુ , ભારત.

આકૃતિ 7:	ડાબી: કાર્તિક શંકર. જમણી: બી.સી. ચૌધરી
આકૃતિ 8:

મીરા અન્ના ઊમેન

આકૃતિ 9:	ડાબી: બી.સી. ચૌધરી. જમણી: કાર્તિક શંકર
આકૃતિ 10: સ્ત્રોત—શંકર, કે., બી. પાંડવ & એચ.વી. ઍન્ડ્રુસ. 2003. સી. ટર્ટલ કન્ઝર્વેશન: રીસર્ચ ઍન્ડ
મૅનેજમેન્ટ ટેક્નિક્સ. પાનુ.ં 24. એ જી.ઓ.આઇ.-યુ.એન્.ડી.પી. પ્રૉજેક્ટ મૅન્યુઅલ. સેન્ટર ફૉર
હર્પેટોલૉજી, મદ્રાસ ક્રોકોડાઇલ બૅંક ટ્રસ્ટ, મમલ્લાપુરમ, તામિલનાડુ , ભારત.
આકૃતિ 11:

કાર્તિક શંકર

ગુજરાત મૅપ: સુદરરાજ,
ં
એસ.એફ.ડબલ્યુ, જે. જોશુઆ. & વી. વિજયકુ માર. 2006. સી ટર્ટલ્સ ઍન્ડ ધૅર નેસ્ટિંગ
હૅબિટૅટ્સ ઇન ગુજરાત. ઇન: મરિન ટર્ટલ્સ ઑફ ધ/ધી ઇન્ડિઅન સબકૉન્ટિનન્ટ (એડિટર્સ: શંકર,
કે. & બી.સી. ચૌધરી). પાનાં 156-159. હૈદરાબાદ: યુનિવર્સિટી પ્રેસ (ઈન્ડિઆ) પ્રા. લિ.
ઓળખાણ માટેની પ્લેટો (આઇડેન્ટિફિકેશન પ્લેટ્સ): તમામ ચિત્રાંકનોનો

સ્ત્રોત—પ્રિચર્ડ, પી.સી.એચ. ઍન્ડ

જે.એ. મોર્ટિમર. 1999. ટે ક્સોનૉમી, એક્સટર્નલ મૉર્ફોલૉજી, ઍન્ડ સ્પીશીઝ આઇડેન્ટિફિકેશન. પાનાં
21-38. ઇન: એખર્ટ, કે.એલ., કે.એ. જોર્ન્દાલ, એફ.એ. ઍલ્બેર્તો ઍબ્રિઉ-ગ્રોબૉઇસ & એમ. ડોન્નેલ્લી
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(એડિટર્સ). 1999. રિસર્ચ્ ઍન્ડ મૅનેજમેન્ટ ટે ક્નિક્સ ફૉર્ ધ કન્ઝર્વેશન ઑફ સી ટર્ટલ્સ. આઈ.યુ.
સી.એન./એસ.એસ.સી. મરિન ટર્ટલ સ્પેશિયાલિસ્ટ ગ્રુપ સ્પેશિયલ પબ્લિકેશન નં. 4.
“લેધરબૅક” કાચબો:
પુખ્ત (adult): કાર્તિક શંકર/મીરા અન્ના ઊમેન
નવજાત બચ્ચુ (hatchling): કાર્તિક શંકર
ચીલા (tracks): કાર્તિક શંકર
“ગ્રીન” કાચબો:
પુખ્ત (adult): સુમેર વર્મા
નવજાત બચ્ચુ (hatchling): પેડ્રો લોપેઝ-સુએરે ઝ
ચીલા (tracks): બ્રેન્ડન ગૉડલી
“હૉક્સબિલ” કાચબો:
પુખ્ત (adult): સુમેર વર્મા
નવજાત બચ્ચુ (hatchling): પૉલા બલ્ડાસ્સિન
ચીલા (tracks): પેડ્રો લોપેઝ-સુએરે ઝ
“લૉગરહેડ” કાચબો:
પુખ્ત (adult): મેથ્યુ એચ. ગૉડફ્રે
નવજાત બચ્ચુ (hatchling): પૉલા બલ્ડાસ્સિન
ચીલા (tracks): લ્યુસી હૉક્સ
“ઑલિવ રિડલે” કાચબો:
પુખ્ત (adult): કાર્તિક શંકર
નવજાત બચ્ચુ (hatchling): આશિસ ઘરાઇ
ચીલા (tracks): કાર્તિક શંકર
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પરિશિષ્ટ

૫. સંવર્ધન કેન્દ્ર (‘હૅચરી’) ની
માહિતી (‘ડેટા’) નો નમ ૂનો
પરિશિષ્ટ
માળાની ઓળખ (જો કોઇ હોય તો):
ઈંડાં મ ૂક્યાની તારીખ:
ઈંડાં મ ૂક્યાનો સમય:
પુન:સ્થાનાંકનની તારીખ:
પુન:સ્થાનાંકનનો સમય:
ઈંડાંમાંથી બચ્ચાં બહાર આવવાની તારીખ:
કોઇ એક માળામાં મુકાયેલ ઈંડાંની સંખ્યા:
અવતરિત બચ્ચાં:
LIN (માળામાં જીવિત બચ્ચાં):
DIN (માળામાં મ ૃત બચ્ચાં):
DPE (ઈંડાંમાં મ ૃત બચ્ચાં):
LPE (ઈંડાંમાં જીવિત બચ્ચાં):
UD (ભ્ રૂણ વિનાનાં, બચ્ચાં અવતરિત થયા વિનાનાં ઈંડાં):
UH (નાના ભ્ રૂણવાળાં, બચ્ચાં અવતરિત થયા વિનાનાં ઈંડાં):
UHT (સંપ ૂર્ણ વિકસિત ભ્ રૂણવાળાં પણ બચ્ચાં અવતરિત થયાં વિનાનાં ઈંડાં):
કુ લ:
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HS (ઈંડાંમાંથી અવતરિત થવાની સફળતાનુ ં પ્રમાણ): :
ES (માળામાંથી અવતરિત થવાની સફળતાનુ ં પ્રમાણ):
ઈંડાંનો વ્યાસ (સે.મી.):
ઈંડાંન ુ ં વજન (ગ્રા.):
કુ લ ઊંડાઈ (સે.મી.):
માળાની ગ્રીવાની ઊંડાઈ (સે.મી.):
માળાની ગ્રીવાની પહોળાઈ (સે.મી.):
માળાના કક્ષની પહોળાઈ (સે.મી.):
CCL (પ ૃષ્ઠ વક્ર કવચની લંબાઈ; સે.મી.):
CCW (પ ૃષ્ઠ વક્ર કવચની પહોળાઈ; સે.મી.):
ટિપ્પણી/અવલોકનો:
ઉપરોક્ત શબ્દોના સ્પષ ્ટીકરણ માટે જુ ઓ પાનુ ં ૪૪.
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