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૧. પ્રાસતાવવક 
વવશ્વમા ંવયાપત સમદ્્ોમા ંદડરયાઈ કાચબાઓની સાત જાવતઓ જોવા મળે છે. આ 

સાત દડરયાઈ કાચબાઓ અથાજુત ્‘સી ટટજુલસ’ એટલે ‘લેધરબૅક’, ‘ગ્ીન’, ‘ઑણલવ 

ડરિલી’, ’કરૅમ્પસ ડરિલી’, ‘િૉકસણબલ’, ‘લૉગરિિે’ તથા ‘ફલૅટબૅક’. દડરયાઈ 

કાચબાઓન્ ંજીવનચક્ નોંધપાત્ િોવાથી જીવવવજ્ાનીઓ તથા વ્યજીવપ્રેમીઓ 

િમંેશા તેમનાથી આકષાજુતા આવયા છે. દડરયાઈ કાચબાઓ વવશ્વના મખ્ય 

સમદ્્તળોમા ં વસે છે. મખ્યતવે ઉષણકડટબધંીય તથા ઉપ-ઉષણકડટબધંીય 

સમદ્્વવસતારોમા ં વસતા િોવા છતા, ઉતરધ્વ્ના ઠંિા સમદ્્જલમા ં પણ આ 

કાચબા મળી આવયાના ઉદાિરણો છે. એકવાર દડરયાઈ કાચબાના ં બચચાઓં 

સમદ્્કાઠંો છોિીને દડરયામા ંપ્રવશેે તયારબાદ તેમાના નર કાચબાઓ આજીવન 

સમદ્્મા ં જ રિ ે છે ને તેઓ ક્ારેય જમીન પર આવતા નથી. બીજી તરફ, 

માદાઓ પણ સમદ્્મા ંજીવન વીતાવતી િોવા છતા,ં માળા બનાવવા અને ઈંિા ં

મકૂવા પરૂતી જ સમદ્્કાઠેં આવી ચિે છે. મોટાભાગના દડરયાઈ કાચબાઓ લાબંા 

અંતરન્ ંપ્રવસન/સથળાતંર કરે છે. શાવક અને ડકશોર અવસથામાનંા તેમના લાબંા 

ગાળાના સમદ્્વાસી જીવન-તબક્ા દરમ્યાન તેઓ ખલ્લા સમદ્્ોમા ંસથળાતંર કરે 

છે. ‘લૉગરિિે’ દડરયાઈ કાચબા પ્રશાતં/પૅવસડફક મિાસાગરમા ં૧૨,૦૦૦ ડક.મી.ન્ ં

અંતર કાપી બાજા કેણલફોવનનિયાથી જાપાનના દડરયાકાઠેં આવલે તેમના નીિવનમાજુણ 
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વવસતારો સધ્ીન્ ં સથળાતંર કરે છે. ‘ગ્ીન’ કાચબા બ્ાણઝલમા ં આવલેા તેમના 

આિારપ્રદેશોથી સથળાતંર કરી મધય ઍટલાન્ટક સમદ્્મા ં આવેલા નાનકિા 

‘એસે્શન ટાપ’્ પર માળા બનાવવા પિોંચી જાય છે. ભારતના પવૂજુ દડરયાડકનારે 

ઓડરસસામા ંમાળા બનાવનાર ‘ઑણલવ ડરિલી’ કાચબા સથળાતંર કરીને શ્ીલકંા કે 

તેથી પણ આગળ પિોંચે છે.

મોટાભાગના દડરયાઈ કાચબાઓનો સમાવશે જોખમમા ં કે ભયમા ં મકૂાયેલ 

પ્રાણીઓની યાદીમા ંથાય છે. વવશ્વભરમા ંદડરયાઈ કાચબાઓના અનસતતવ સામેનો 

ભય વધતો જઇ રહ્ો છે. યથાયોગય સશંોધન અને સરંક્ષણના ંપગલા ંદ્ારા તેના 

પર અંક્શ મકૂવાની જરૂર છે. દડરયાઈ કાચબાઓને ઘણા બધા આંતરરાષટ્રીય, 

રાષટ્રીય તથા પ્રાદેવશક કાયદાઓ તથા વનયમનો દ્ારા સરંક્ષણ આપી શકાય 

તેમ છે. પરંત ્તેમના સચોટ અમલીકરણમા ંવતાજુતી ઊણપ તથા દડરયાકાઠાનંા 

વવસતારોનો વવકાસ તેમજ માછીમારી ઉદ્ોગન્ ંવવસતતૃીકરણ જેવા ંકારણોને લીધે 

દડરયાઈ કાચબાઓનો ભોગ લેવાતો જ રહ્ો છે. તેમના વૈવશ્વક વવતરણ તથા 

અનેકવવધ આવાસોનો તેમના દ્ારા થતો ઉપયોગ; એ બે કારણોસર દડરયાઈ 

કાચબા મિાસાગરો તથા દડરયાકાઠંાના વનવસનતતં્ની આદશજુ ‘ફલૅગવશપ 

નસપવશઝ’ બની શકે છે.
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૧.૧. દડરયાઈ કાચબાની ઉતક્ાવંત અને જીવવવજ્ાન- એક પડરચય

દડરયાઈ કાચબા સડરસપૃ વગજુના ‘ટેસટ્િ્ાઇ્સ’ શ્ેણી (‘ઑિજુર’) ના ંપ્રાણીઓ છે. વવશ્વમા ંઅનસતતવમાન સાત 

દડરયાઈ કાચબાઓ ‘ડક્પટોડિરા’ પેટા-શ્ેણી (‘સબ-ઑિજુર’) નો ‘મોનોફાયલેડટક’ સમિૂ બનાવ ેછે કે જેમનો પવૂજુજ 

એક જ િતો કે જેમાથંી આ સાત જાવતઓ ઉપરાતં કોઇ અ્ય જાવત અનસતતવમા ંઆવી નથી. કાચબાઓના 

જીવાન્મઓ દશાજુવ ેછે કે તેઓ ૨૦ કરોિ (૨૦૦ વમણલયન) વષષો પવૂવે જમીન પર અનસતતવમા ંઆવયા િતા. એવ્ ં

મનાય છે કે દડરયાઈ કાચબાઓની ઉતપવત જમીનના કાચબાઓમાથંી ‘લોઅર વમસોઝોઇક’ કાળમા ંથઇ િતી. ૬.૫ 

કરોિ (૬૫ વમણલયન) વષષો પિલેા,ં અથાજુત ્‘લેટ ડક્ટેવશયસ’ કાળમા ંદડરયાઈ કાચબાના ચાર ક્ળો (‘ફેવમલીઝ’) 

અનસતતવ ધરાવતા ંિતા,ં જેમાનંા બે અથાજુત,્ Dermochelyidae (‘િમષોકરૅણલિે’) અને Cheloniidae (‘ચૅલઓ્નીિે’) 

વતજુમાનકાળમા ંઅનસતતવ ધરાવ ેછે.

દડરયાઈ કાચબાઓની શરીરરચના

દડરયાઈ કાચબાઓની વવવવધ જાવતઓને ઓળખવામા ંબાહ્ કે સવરૂપલક્ષી લક્ષણો અગતયના ં છે. નીચેની 

આકૃવતઓમા ં કાચબાઓના ં સરળતાથી ઓળખી શકાય તેવી (આકારવવજ્ાનની દ્નષટએ) રચનાઓ તથા 

(વગલીકરણવવદ્ાની દ્નષટએ) તેવા ં લક્ષણો દશાજુવલે છે. આકૃવતમા ં દશાજુવલે પાડરભાવષક શબદો દડરયાઈ 

કાચબાઓની ઓળખવવવધમા ંયોજાતી ચાવીઓ વાપરવામા ંતથા આ પન્સતકામા ંઅ્યત્ આપેલ ઓળખણચત્ો 

વાપરવામા ંખબૂ ઉપયોગી થશ.ે દડરયાઈ કાચબાઓની શરીરરચના વવશનેી ઊંિાણ ભરેલ માડિતી Wyneken 

(૨૦૦૧) મા ંમળી રિશે.ે આ પ્રકાશનની પી.િી.એફ. (PDF) ફાઈલ નીચેની વબેસાઇટ પરથી મળશ:ે http://

course.science.fau.edu/~jwyneken/sta/seaTurtleAnatomyintroduction_and_Terminology.pdf

‘ચૅલઓ્નીિે’ ક્ળના ં(સખત કવચવાળા ંદડરયાઈ કાચબા) ની ઓળખવવવધમા ંઉપયોગી બાિય લાક્ષણણકતાઓ 

એટલે માથા, ઢાલ/કવચ (‘કેરાપૅસ’) પરના ંભીંગિા/ંશલકો, અને ઢાલની ધારી પર ગોઠવાયેલ ભીંગિા/ંપલેટસ 

(‘સક્ટ્સ’) ની ગોઠવણ તથા સખંયા. વળી, બાહ્ લાક્ષણણકતાઓમા ં કાચબાઓના િલેસા જેવા તરણપક્ષો 

(‘ડફલપસજુ’) ની ટોચે આવલે નિોર (કલૉવસ) ની સખંયાનો પણ સમાવશે કરી શકાય. જાવતઓની ઓળખાણમા ં

મખ્પ્રદેશમા ંનાકની ઉપર તથા બન્ે આંખોની વચચે આવલે શલકો કે ભીંગિાનંી જોિીની સખંયા પણ ઉપયોગી 

િોય છે. વળી, ઢાલ કે કવચ ઉપરની ભાતીગળ તો ઓળખવવવધમા ંઉપયોગી િોય જ છે. જેમ કે, ‘લેધરબૅક’ 

કાચબાની ઢાલમા ંપાચં ઊભી રેખાઓ આવલેી િોય છે. આ જાવતના પખ્ત કાચબાના માથા પર કોઇ વવવશષટ 

ભીંગિા ંિોતા નથી. તેમજ તેમના જિબાને આવડરત કરત ્કેરાટીન લઘત્મ િોય છે.

ઓળખવવવધમા ં ચાવીરૂપ મનાતા પ્રાથવમક ભીંગિા/ંપલેટસ (‘સક્ટ્સ’) એટલે ધારી કે ડકનારી પરના ં

(‘માર્જિનલ’) , પાશ્વીયજુ (‘લૅટરલ’/’કોસટલ’) , મેરૂદંિીય (‘વડટટિબ્લસ’) , ગરદનની પાછલા ભાગે આવલેા ં

(‘્્ચ્લ’) તથા વવવશષટ પ્રકારના ંસેત/્ણબ્જ ‘સક્ટ્સ’ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઢાલ/કવચના ંતણળયાનો 

ભાગ (બૉટમ શલે) પણ ‘સક્ટ્સ’ની વવવશષટ ભાતીગળ ધરાવ ેછે. જેમા ં‘ઇ્ટર ગલ્ાર’, ‘ગલ્ાર’, ‘પેકટોરલ’, 

‘ઍબિોવમનલ’, ‘ફેમોરલ’ તથા ‘આનલ’ (સક્ટૂસ) નો સમાવેશ થાય છે. 

આકૃવત (આકૃવત ૧ ર્ઓ) 
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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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અનક્લૂનો (‘ઍિેપટેશ્સ’)

દડરયાઈ કાચબાઓ મિદંશે વવશ્વમા ંઉષ્ણકડટબધંીય અને ઉપઉષણકડટબધંીય પ્રદેશોના ંઆવલેા સમદ્્વવસતારોમા ં

વસે છે. તેઓ દડરયાકાઠંાની કે દ્ીપોની જમીનનો ઉપયોગ માત્ પ્રજોતપવત માટે કરે છે. દડરયાઈ કાચબાઓ, 

પક્ષીઓ અને સસતનોની માફક િવામાથંી પ્રાણવા્ ્શ્વસનારા ંસજીવો છે. (તેઓ માછલીઓની માફક પાણીમા ં

ઓગળેલ પ્રાણવા્ ્લઇ શકતા નથી.) આમ, ‘એર-ણબ્વધંગ’ સજીવો િોવા છતા દડરયાઈ કાચબાઓએ લગભગ 

સમગ્તયા પાણીમા ંજીવન વીતાવવા માટે અનક્લૂન સાધેલ્ ંછે. બાહ્ાકારવવદ્ાની દ્નષટએ તેઓએ ઉચચ કક્ષા 

સાધેલી ગણાય છે. તથા દડરયામા ંજીવન વીતાવવા માટે ઘણા ંઅનક્લૂનો સાધેલા છે.

તરણશરકત: દડરયાઈ કાચબાઓની તમામ જાવતઓને દડરયામા ં તરી શકવા માટે િલેસા ં જેવા ં તરણપક્ષો 

(‘ફફલપસજુ’) તથા પ્રવાિાનક્લૂ એવો શરીરનો આકાર િોય છે વળી, તેમની સકંધમેખલા વવસતીણજુ તથા છાતીના 

સના્ ્સવ્વકવસત િોય છે, જે તરવામા ંમદદરૂપ બને છે. દડરયાઈ કાચબાઓ ઉતમ ડબૂકીમાર િોય છે. ‘લેધરબૅક’ 

કાચબાઓ તેમના ખોરાક એવી ‘જેલીડફશ’ની શોધમા ંવનયવમત રીતે ૧,૦૦૦ ફીટથી પણ વધ ્ઊંિાઈ સધ્ી ડબૂકી 

મારતા િોય છે. કાચબાઓની લાબંા અંતરની ડબૂકી દરમ્યાન રૂવધર ઓછા પ્રાણવા્ન્ે સિી શકતી પેશીઓથી 

દૂર ધકેલાઈ હ્દય, મગજ અને મધયવતલી ચેતાતતં્ તરફ ધકેલાય છે. દડરયાઈ કાચબાની પોતાન્ ંમાથ ્અંદર 

ખેંચી લેવાની ક્ષમતા ઓછી િોય છે જે લક્ષણ ઝિપી તરવામા ંઓછી અવરોધ કરે છે.

શ્વસન અને ચયાપચય: દડરયાઈ કાચબાઓમા ંચયાપચયનો દર ઓછો િોય છે. એના કારણે તેઓ લાબંા સમય 

સધ્ી પાણીની સપાટી નીચે ડબૂેલા રિી શકે છે. તેઓને ક્દરતે વવસતીણજુ અશ્ગ્્વંથઓ (‘લૅડક્મલ’) પણ આપેલ છે, 

જેના દ્ારા તેઓ શરીરમાનંા ંપ્રવાિીઓમા ંરિલે વધારાના ક્ષારોનો વનકાલ કરી શકે છે. દડરયાઈ કાચબાઓ તેમના 

ખોરાકમાથંી જ શરીર માટે પરૂત ્ ંપાણી મેળવી લેતા િોય છે તથા ચયાપચયમા ંદડરયાઈ પાણીનો ઉપયોગ કરી 

શકે છે. આથી તેઓ દડરયામા ંપણ મીઠા પાણીના સ્તોતો વવના જીવી શકે છે.

ઉષણતામનયમન (‘થમમોરેગ્લેુશન’): દડરયાઈ કાચબાઓમા,ં તેમના ક્લ કદની સરખામણીમા ંઉષણતા-વવવનમય 

ઓછો િોય છે કેમ કે આ કાચબાઓના વવશાળ કદને લીધે તેમના શરીરનો ‘સફફેસ-ટ્-વૉલ્મ્’ (સપાટી ક્ષેત્ : 

કદ) ગણ્ોતર ઓછો રિ ેછે. ખાસ કરીને ‘લેધરબૅક’ કાચબાઓમા ંકેટલાકં ઉષણતાવનયમનોના (‘થમષોરેગ્લ્ેટરી’) 

અનક્લૂનો જોવા ંમળે છે, જેમ કે સામા પ્રવાિ ેતરવા માટે જરૂરી એવ્ ંઉષમાવવવનમય તતં્, શરીરમા ંતૈલી પદાથજુન્ ં

સવવશેષ પ્રમાણ, મોટં્ કદ વગેરે. આ બધા અનક્લૂનોને કારણે કાચબાઓન્ ંશારીડરક તાપમાન તેમની આર્બાર્ 

રિતેા દડરયાઈ પાણીના તાપમાન કરતા ઊંચ્ ં રિ ે છે (૧૮˚ સેં સધ્ી) . પડરણામ સવરૂપે, દડરયાઈ કાચબા 

દડરયાના ઠંિા પાણીમા ંપણ ટકી રિી શકે છે.
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પ્રવસનમા ં રદશાસરંાન: કેટલાક દડરયાઈ કાચબાઓ તેમના આિારોપાજુજિનપ્રદેશ અને નીિવનમાજુણ પ્રદેશો 

વચચે ખલ્લા દડરયામા ંિજારો ડકલોમીટરન્ ંપ્રવસન કરતા િોય છે. દડરયાઈ કાચબાઓની આ ક્ષમતા વવશ ેઘણી 

સમરૂતીઓ (‘વથયરીઝ’) રરૂ કરાયેલી છે. િવ ેએ વાત પ્રવતપાડદત થઇ ચકેૂલ છે કે જયારે કાચબાના ંઈંિામંાથંી 

નવજાત બચચાઓં બિાર આવ ેછે, તે તબકે્ જ તેમના પર પથૃવીના ભચૂ ૂબંકીય ક્ષેત્ (‘ર્જઓમૅગનેડટક ફીલિ’) 

ની છાપ/અનમ્દ્્ણ (‘ઇનમ્પ્ર્ટીંગ’) થઈ ચકેૂલ િોય છે. આમાથંી માદા બચચાઓં પખ્ત ઉંમરની કાચબીઓ 

તરીકે વધૃધધ પામે છે તયારે તે ઉપરોકત જ્મજાત ઇનમ્પ્ર્ટીંગ’ નો ઉપયોગ કરે છે તથા દડરયામા ંઅલગ અલગ 

સથળોની ચ્બંકીયક્ષેત્ની તીવ્રતાઓ વચચેના તથા ચ્બંકીયક્ષેત્ના ‘ઇન્કલનેશન’ ખણૂાઓ વચચેના તફાવતો 

પારખતા ંપારખતા,ં જે દડરયાકાઠેં જ્મેલ િોય તે જ દડરયાકાઠેં માળા બનાવવા તથા ઈંિા ંમકૂવા તેઓ પિોંચી 

જાય છે.

૧.૨. દડરયાઈ કાચબાઓનો જીવનવતૃાતં

પ્રજોતપવત (‘ડરપ્રોિકશન’)

નર અને માદા કાચબાઓ આિરોપાજુજિનક્ષેત્થી પ્રજનનક્ષેત્ તરફ પ્રવસન કરીને તેમના પ્રજનનચક્ની શરૂઆત 

કરે છે. તેમના આિરોપાજુજિનક્ષેત્ અને પ્રજનનક્ષેત્ વચચે િજારો ડકલોમીટરન્ ંઅંતર િોઈ શકે છે. પ્રજનનક્ષેત્મા ં

નર અને માદા વચચે સવંનન-સમાગમ મખ્યતવે દડરયાઈકાઠંાથી દૂર મધદડરયે થાય છે. નરકાચબો માદા કાચબા 

પર આરૂઢ થઇ માદાને પોતાના અગ્ ‘ડફલપસજુ’ પર આવલેા નિોરથી પકિી રાખીને સમાગમ કરે છે. કોઇ એક 

નર અને કોઇ એક માદા કાચબો અનક્્મે એક કરતા વધારે માદાઓ અને નરો સાથ ેસવંનન-સમાગમ કરી 

શકે છે. આમ, કોઇ એક નર કાચબો એક કરતા વધ ્માદાઓ તથા કોઇ એક માદા કાચબો એક કરતા વધ ્નર 

કાચબાઓ સાથ ેસવંનન-સમાગમ કરી શકે છે.

નીિવનમાજુણ (‘નેનસટિંગ’)

સવંનન-સમાગમ થયાને અનેક અઠવાડિયા પછી માદાઓ મખ્યતતવ ેરાવત્ના સમયે તેમના વનધાજુડરત દડરયાકાઠેં 

નીિવનમાજુણ અથવે પિોંચે છે. પાણીમાથંી નીકળીને રેતાળ કાઠંા પર પેટે ઘસિાતા તેઓ માળા (નીિ) માટેની યોગય 

જગયા શોધે છે. યોગય જગયા મળતા તેઓ તે જગયાની રેતની સાફસફાઈ કરે છે અને પોતાના શરીર-અનસ્ારનો 

‘ફલાસક’ આકારનો ખાિો પોતાના પાશ્વજુ – ડફલપસજુથી બનાવ ેછે. આ ખાિો એટલે દડરયાઈ કાચબાનો માળો/નીિ 

(‘નેસટ’) . એક માદા કાચબો એક વખતમા ં૧૦૦-૧૫૦ ઈંિા ંમકૂીને તેને રેતીથી પરૂી નાખે છે. કેટલીક જાતના 

દડરયાઈ કાચબાઓ માળાને રેતીથી ભયાજુબાદ પરૂણ-રેતીને શરીરના વજનથી થાપે પણ છે. માદાઓ જયારે 

એક વખત ઈંિા ંમકૂવાની પ્રડકયા શરૂ કરે તયારબાદ તેમના પર માળા બનાવી ઈંિા ંમકૂવાની ધનૂ સવાર થઇ 
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જાય છે. ને તે દરમ્યાન તેમને આસાનીથી ખલેલ પિોંચાિી શકાતી નથી. ઈંિા ંમકૂીને માળાન્ ંરેતીથી પર્ાણ 

કયાજુ બાદ માદા કાચબાઓ માળાની ફરતે રેતી ફેંકી ફેંકીને માળાની જગયાને આસપાસના રેતાળ પયાજુવરણ સાથ ે

એકાકાર (‘કેમફ્લેજ’) કરે છે. અને તયારબાદ દડરયામા ંપાછા ફરે છે. માળા બનાવવા યોગય રેતાળ દડરયાકાઠંો 

પસદં કરવામા ંજે તે દડરયાકાઠંાની પિોંચ-યોગયતા (‘ઍકસૅવસણબણલટી’) તેમ જ, તેની દડરયાઈ પાણી-સપાટીથી 

ઊંચાઈ અને કાઠંાની જમીનનો પ્રકાર (‘સબસટે્રટ’) મિતવનો ભાગ ભજવ ેછે. ર્દીર્દી જાવતના કાચબા, માળા 

બનાવી ઈંિા ંમકૂવા માટે ર્દા-ર્દા પ્રકારના રેતાળ કાઠંા પસદં કરે છે. દા.ત. ‘ઑણલવ રીિલી’ તથા ‘લેધરબૅક’ 

જાવતના ંદડરયાઈ કાચબઓ વવસતીણજુ (‘વાઇિ’) એવા દડરયાકાઠંા તથા નદીઓના મખ્પ્રદેશોમા ંઆવેલી રેતાળ 

પટ્ીઓ (‘સે્િ બાર’) પર પસદંગી ઉતારે છે. બીજી તરફ ‘િૉકસણબલ’ અને ‘ગ્ીન’ દડરયાઈ કાચબાઓ દડરયામા ં

આવલેા નાના રેતાળ ટાપઓ્ પર પસદંગી ઉતારે છે. મોટા ભાગના દડરયાઈ કાચબાઓ એક ઋતમ્ા ંએક કરતા 

વધારે વાર માળા બનાવ ેછે. કોઇ પણ બે માળા બનાવવાની વચચે આશરે બે અઠવાડિયાનો સમયગાળો રિતેો 

િોય છે.

માળા બનાવવાની ઋત ્પર્ી થાય એટલે તેઓ પ્રજનનક્ષેત્ છોિીને આિારોપાજિનક્ષેત્મા ંઆવતા દડરયામા ં

પાછા ફરે છે. એક વખત આિારોપાજિન ક્ષેત્મા ંપાછા ફરે પછી ફરીથી પ્રજનન અથવેન્ ંપ્રવસન એક કે તેનાથી 

વધ ્વષષો પછી કરવામા ંઆવ ેછે. આમ, એકવાર આિારોપાજિનક્ષેત્મા ંઆવી ગયા બાદ તરત પ્રજનનચક્ શરૂ 

થત ્ ંનથી અને ફરીથી પ્રજનનકમજુનો ગાળો શરૂ થાય તે પિલેા ંઓછામા ંઓછ ંએક કે તેથી વધ ્વષષો વીતી શકે 

છે. 

જન્મભમૂમનો સાદ (‘ફાયલોપેટ્રી’): આગળ ઉપર જણાવયા મજ્બ દડરયાઈ કાચબાઓ આિારોપાજુજિન અને 

પ્રજનક્ષેત્ વચચે સેંકિોથી િજારો ડકલોમીટરન્ ંઅંતર કાપી શકે છે. લાબંા સમયથી એવ્ ંમાનવામા ંઆવ ે

છે કે માદા દડરયાઈ કાચબાઓ ઈંિા ંમકૂવા માટે એ જ દડરયાકાઠંાઓ પર પિોંચે છે કે જયા ંતેમનો જ્મ 

થયો િોય. વળી, તાજેતરમા ંથયેલ જનીન અભયાસોએ આ મા્યતાને ટેકો આપેલ છે. એવ્ ંશોધા્્ ંછે કે 

કેટલીક જાવતઓ (‘ગ્ીન’ કાચબાઓ) માળા બનાવી ઈંિા ંમકૂવા માટે પોતાની જ્મભવૂમ શોધી કાઢવામા ંવધ ્

ચોકસાઈ દશાજુવ ેછે.

ની્સથાન પ્રમતબધરતા (‘નેસ્ટ સાઇ્ટ રફ્ેક્લ્ટી’): આગળ ઉપર જણાવ્્ ંકે એક પ્રજનનઋતમ્ા ંકોઇ એક માદા 

કાચબો બે અઠવાડિયાના સમયાતંરે એક કરતા વધ ્વાર માળા બનાવી ઈંિા ંમકૂી શકે છે. આ માટે તે પોતાના 

માળા બનાવવા લગભગ એક જ વવસતારમા ં(આશરે ૧૦ ડક.મી.ના વવસતારમા)ં ફરે છે. જો કે એવ્ ંજણા્્ ં

છે કે ઓડરસસાના દડરયાકાઠેં આવતો દરેક ‘ઑણલવ રીિલી’ કાચબો એક પ્રજનનઋતમ્ા ંસો ડક.મી. કે તેથી 

સિજે વધ ્અંતરે માળા બનાવી શકે છે. વળી, કેટલાક ‘લૅધરબેક’ કાચબાઓએ એક જ ઋતમ્ા ં૭૦૦ ડક.મી.

ના અંતરે માળા બનાવયાન્ ંપણ નોંધાયેલ છે.
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નવજાત બચચાઓંન્ ંમાળામાથંી બડિગજુમન

બચચાઓં તેમના માળાઓમા ં૭-૧૦ અઠવાડિયાના સમયગાળા ંસધ્ી વવકસે છે. તેઓ બધા ંજ લગભગ એકસાથ ે

જ થોિાક ડદવસોના ગાળામા ંઈંિામંાથંી અવતરે છે ને મિદંશ ેરાવત્ના સમયે લગભગ એક સાથ ેજ માળામાથંી 

બિાર આવ ેછે. એકસાથે માળામાથંી ઘણાબંધા ંબચચાઓંન્ ંમાળામાથંી બડિગજુમન થવાની આ ઘટના બચચાઓંના ં

વશકારીઓ (જેવા કે કરચલા,ં પક્ષીઓ, વશયાળ, કતૂરા ંતથા કેટલીક માછલીઓ) ને કયા ંબચચાઓંનો વશકાર 

કરવો તે અંગે મ ૂઝંવણ ઊભી કરે છે ને તેથી દરેક બચચાની વશકાર થવાની શક્તા ઘટે છે. આને ‘સવૅનમ્પિંગ’ 

કિવેામા ંઆવે છે.

નવજાત બચચાઓંન્ ંમાળામાથંી રાવત્ દરમ્યાન જ બડિગજુમન એટલા માટે થાય છે કે તેના કારણે બચચાઓંને 

ઘણા ં (ડદવાચર) વશકારીઓથી તેમજ સયૂજુપ્રકાશથી છૂટકારો મળે છે. વળી, રાવત્ના સમયે દડરયાઈ પાણીની 

સપાટી પરથી પરાવવતનિત થતો ચદં્પ્રકાશ કે તારાપ્રકાશ, બચચાઓંને સમદ્્ કઈ તરફ છે તેનો ખયાલ આપે છે ને 

તે બચચાઓંને દડરયા તરફ ડદશાસધંાન કરી ગવતમાન થવા મદદરૂપ થાય છે. દડરયાકાઠા ંપર રિલે રેતીના ઢવૂા 

તેમજ વકૃ્ષોના પિછાયા પણ આ બચચાઓંને જમીનથી વવરૂધધ ડદશાસધંાન કરવામા ંમદદ કરે છે. બચચાઓં જેવા 

સમદ્્મા ંપ્રવશે ેછે કે તરત જ મોજાઓની ડદશા સાથ ેસધંાન કરીને સામા પ્રવાિ ેતરવા લાગે છે. આ દરમ્યાન 

તેઓ પથૃવીના ભચૂ્બંકીય ક્ષેત્થી પણ અનમ્ડ્દ્ત (‘ઇનમ્પ્ર્ટેિ’) થાય છે. દડરયાઈ કાચબાના બચચાઓં તેમજ 

પખ્તો, પથૃવીના ભચૂ્બંકીયક્ષેત્ની તથા ચ્બંકીયકોણ (‘મૅગનેડટક ઇધ્કલનેશન ઍંગલ’) પ્રતયે સવંદેનશીલ િોય 

છે. આ કારણોસર તેમનામા ં‘િોકાયતં્ સઝૂ’ (‘કંપાસ સે્સ’) િોય છે ને તેને કારણે જ પખ્તવયના માદા કાચબા 

પોતાની જ્મભવૂમસમા દડરયાકાઠાઓંને પ્રવસન દરમ્યાન શોધી કાઢે છે. એવ્ ંમાનવામા ંઆવ ે છે કે િજાર 

નવજાત બચચઓમાનં ્ ંવધમ્ા ંવધ ્એક બચચ્ ંપખ્ત અવસથા સધ્ી પિોંચી શકે છે. (અથાજુત,્ બાકીના ંકેટલાયં 

બચી શકતા ંનથી.)

તાપમાન આરારરત ક્લંગ મનશ્ચયન: જે તાપમાને કાચઆના ઈંિા ંસેવાય છે તે તાપમાનના આધારે ઈંિામંાથંી 

બિાર નીકળતા નવજાત વશશઓ્ન્ ં ણલંગ નક્ી થાય છે. સેવન દરમ્યાન તાપમાન નીચ્ ં રિલે િોય તો 

ઇંિામંાથંી નર બચચાઓં જ્મે છે અને ઊંચા તાપમાને માદા બચચાઓં જ્મે છે. મધયવતલી તાપમાન (અથાજુત 

એવ્ ંતાપમાન કે સરખી સખંયામા ંનર અને માદાઓ જ્માવ ે છે) જાવતએ જાવતએ કે કોઇ એક જાવતમા ં

વવવવધ વસતીઓ વચચે ણભન્ િોવા છતા,ં સામા્યત: તે ૨૮-૩૨˚ સે જેટલ્ ંિોય છે. બચચાઓંન્ ંણલંગવનશ્ચયન 

તેની ઈંિા ંઅવસથાના ક્લ સમયના બીજા તવૃતયાશં-સત્ (ટ્રાય-સેમેસટર) મા ંથાય છે. નર:માદાની સખંયાનો 

ગણ્ોતર (કે તેન્ ંપ્રમાણ) સમગ્ પ્રજનનઋત ્દરમ્યાન તેમજ ણભન્ ણભન્ પ્રજનનકાઠંાઓ વચચે બદલાત ્ ંરિ ે

છે. માળાના (સેવન દરમ્યાનના) તાપમાનના પ્રભાવ િઠેળ નર:માદાની સખંયાનો ગણ્ોતર કોઇ એક ણલંગ 

તરફ ઢળેલો રિી શકે છે. આમ, બની શકે કે નર બચચાઓંન્ ંપ્રમાણ માદા બચચાઓંના પ્રમાણ કરતા વધી 

જાય (દા.ત. આબોિવાકીય પડરવતજુન િઠેળ) , કે જે અંતે કાચબાઓનો વશંવલેો વધારવામા ંબાધારૂપ બને 

કેમ કે ઈંિા ંમકૂીને બચચાઓંને જ્મ આપવાન્ ંકામ તો માદાઓ જ કરે છે, નર નડિ.
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નવજાત બચચાઓંનો વવકાસ

નવજાત બચચાઓં દડરયાકાઠંો છોિીને એકવાર સમદ્્મા ંપ્રવેશ ેતયારબાદ શરૂઆતના કેટલાક ડદવસો દરમ્યાન 

તેમના પર જાણે દડરયામા ંતરવાની ધનૂ સવાર થયેલી િોય છે. એ માટેની જરૂરી તાકાત તેઓ તેમણે તેમના 

માળાવનવાસ દરમ્યાન સગં્િ કરેલ શડકતમાથંી મેળવી લે છે. તયારબાદ તેઓ અનેક વષષો સધ્ી ડકશોરાવસથા 

ગાળવા માટેનાના આવાસોમા ંવસે છે, ને અંતે અ્ય પખ્ત ઉંમરના દડરયાઈ કાચબાઓ સાથ ેખલ્લા સમદ્્મા ં

આવલે તેમના આિારોપાજુજિ નક્ષેત્મા ંજોિાય છે.

‘ખોવાયેલ વર્મો’ (‘લરૉસ્ટ યસ્ધ’) તથા તયારબાદનો સમય

્વ્ા કાચબાઓ વવવવધ પ્રકારના આિારોપાજુજિન આવાસોમા ંજીવનકાળ વીતાવતા િોય છે. બચચા ંસામા્યત: 

દડરયાઈ પ્રવાિો (કરંટસ) અને વમળો (વૉટફેકસ) ના સિારે આગળ વધતા રિ ે છે. આ દરવમયાન તેઓ 

માટે દડરયાઈ સપાટી પર તણાતી/ઘસિાતી સરગાસસમ જેવી દડરયાઈ શવેાળની સચંરણરેખાઓ (‘સરગસસમ 

ડરિફટલાઇ્સ’) તથા દડરયાઈ માછલીઓને આકષજુવા પ્રયોજેલ બોયા ં(‘ડફશ ઍણગ્ગેડટંગ ડિવાઇસ’) મિતતવનો 

ભાગ ભજવ ેછે. દડરયામા ંઅનસતતવમાન ‘ક્વજિ ં્ સ ફ્ર્ટસ’ (અથાજુત,્ એવા દડરયાઈ વવસતારો કે જેમા ંપાણીના 

તાપમાન, લવણતા વગેરેમા ંફેરફાર િોય) પણ ડકશોરાવસથામા ંરિલે કાચબાઓ માટે અગતયના ંઆિારોપાજુજિન 

આવાસો બની રિ ેછે. વવકાસ દરમ્યાન અપખ્ત ‘લૉગરિિે’ કાચબાઓ દણક્ષણ કેણલફોવનનિયાથી જાપાન વચચે લાબંી 

મસ્ાફરી ખેિે છે. ઘણા લાબંા સમય સધ્ી જીવવવજ્ાનીઓ માટે ‘લૉગરિિે’ કાચબાઓની આ દડરયાઈ મસ્ાફરીનો 

તબક્ો એક અકળ બાબત િતી કેમ કે તે દરમ્યાન જાણે તેઓ ખોવાઈ જતા. તેથી જ જેટલા વષષો તેમના 

આ તબક્ામા ંવીતતા તેમને ‘ખોવાયેલ વષષો’ (લૉસટ યસજુ’) તરીકે ઓળખવામા ંઆવતા. કેટલીક જાવતઓમા ં

ડકશોરાવસથાએ પિોંચેલા તથા ્ વ્ાવયના કાચબાઓ તેમના ંજીવનનો ‘મધદડરયે મસ્ાફરી’ નો તબક્ો પરૂો કયાજુ 

બાદ દડરયાકાઠંાની નજીકના આવાસોમા ંઘણા ંવષષો વીતાવે છે. પખ્તતાએ પિોંચવા માટે મોટાભાગના કાચબાઓ 

૧૦-૧૫ વષષોનો સમય લે છે. વળી ‘ગ્ીન’ કાચબાઓ (કે જેઓ શાકાિારી િોય છે) , ૩૦ કે તેથી પણ વધ ્વષષોનો 

સમય લે છે. એકવાર પખ્ત ઉંમરે પિોંચે અને પ્રજનનક્ષમતા મેળવ ેએટલે આ કાચબાઓ પ્રજનનઋત ્દરમ્યાન 

પ્રજનન અથવે તેમના પ્રજનનક્ષેત્ો તરફ પ્રવસન કરવા નીકળી પિે છે.

આકૃવત (ર્ઓ આકૃવત ૨)

૧.૩ દડરયાઈ કાચબાઓની ઓળખાણ

૧.૩.૧ પખ્ત કાચબાઓ અને નવજાત બચચાઓંની ઓળખાણ

ભારતીય દડરયાઈ વવસતારોમા ંકાચબાઓની માત્ પાચં જાવતઓ અનસતતવ ધરાવ ેછે. આને કારણે ભારતમા ં

મળતા દડરયાઈ કાચબાઓની ઓળખાણ ઘણે અંશ ે સરળ છે. દડરયાઈ કાચબાઓની ઓળખાણમા ં તેમના 

નીિવનમાજુણક્ષેત્ો તથા આિારોપાજિનક્ષેત્ોન્ ંવવતરણ પણ મદદરૂપ થઇ શકે છે. (અ્યત્ વવતરણ નકશો જોવો.) 
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જો દડરયાઈ કાચબો કે તેન્ ંકવચ જોવા મળે તો વજૈ્ાવનક ઓળખચાવીની મદદથી કાચબાની જાવતની ઓળખાણ 

થઇ શકે. દડરયાઈ કાચબાઓની જાવતઓળખમા ંકવચ (ઢાલ) ની લબંાઈ તથા પિખામા ંકે બાર્ઓ પર આવલે 

ભીંગિાનંી સખંયા અગતયનો ભાગ ભજવ ેછે. વળી, ઢાલ/કવચ પરના ંમધયવતલી કે મેર્દંિીય ભીંગિાનંા આકાર 

પણ દડરયાઈ કાચબાની જાવતઓળખમા ંમદદરૂપ થાય છે. ‘લૉગરિિે’ અને ‘રીિલી’ કાચબાઓમા ંઆ ભીંગિા ં

સાકંિા િોય છે અને તેથી બાર્ઓ પર રિલે પિલે્ ં ભીંગડ્ ં િોકના ભીંગિાનંા ં સપંકજુમા ં રિ ે છે. ‘ગ્ીન’ અને 

‘િૉકસબીલ’ કાચબાઓમા ંમેર્દંિીય/ મધયવતલી ભીંગિા ંચતષ્કોણીય િોય છે. તથા બાર્ પરન્/ંપિખાન્ ંપિલે ્ ં

ભીંગડ્ િોકના ભીંગિાનંા ંસપંકજુમા ંિોત ્ ંનથી. જો ઓળખવવવધમા ંમ ૂઝંવણ આવ ેતો કવચ (ઢાલ) અને માથાની 

સપષટ છબી લેવી જોઇએ.

જે લાક્ષણણકતાઓ પરથી પખ્ત કાચબાઓને ઓળખવામા ંઆવ ેછે તે જ લાક્ષણણકતાઓ (જેમ કે પિખા પરના 

ભીંગિાનંી સખંયા વગેરે) પરથી બચચાઓંને પણ ઓળખી શકાય છે. અલબત,્ ઓળખવવવધમા ંસભંાળ રાખવી 

પિે કેમ કે જાવતઓ વચચે રંગોના તફાવતો ઘણા ઓછા િોય છે. 

આકૃવત (આકૃવત ૩ ર્ઓ) 

૧.૩.૨ ચીલા (ટ્રરૅક) અને માળાઓની ઓળખાણ
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Leatherback turtle: dorsal (left) and ventral (right) view

સામાન્ય નામ: લેધરબૅક’ દડરયાઈ કાચબો (‘લેધરબૅક ટટજુલ’) 

વૈજ્ામનક નામ: Dermochelys coriacea 

મવતરણ: તમામ સમદ્્ો (ઉપ-ઉતરધ્વ્ીયથી ઉષણકડટબધંીય વવસતારો) 

ની્સથાન: ઉષણકડટબધંીય રેતાળ દડરયાકાઠંા

દરરયાકાઠાનંો પ્રકાર: સીધા ઢાળવાળા પિોળા રેતાળકાઠંા, ખિકોથી મક્ત ઊંિાપાણીવાળો પ્રવશેવવસતાર. 

ભારતમા ંમખ્યતવ ેઆંદામાન-વનકોબાર ટાપ ્વવસતારમા ંમાળા બનાવ.ે પવૂજુ કાઠેં આવલે ગલાવથઆ તથા ગે્ટ 

વનકોબારના પવૂજુકાઠેં આવલે ઘણાબંધા ંરેતાળ કાઠંાઓ તેમ જ ણલટલ વનકોબાર તથા ણલટલ આંદામાન ટાપઓ્ 

તેમના મખ્ય નીિસથાનો છે.

વજન (પખુત): ૫૦૦ ડક.ગ્ા. થી વધ્

કવચ (ઢાલ)ની લબંાઇ: ૧૪૦-૧૭૦ સેમી

કવચ (ઢાલ)નો આકાર: લબંાયેલ્ ંતથા છેિેથી સાકંડ્ ંથત ્ ંજત ્ ંકે જેના પર સાત સપષટ શ ૃગંો (ડરડ્જેસ); ભીંગિા ં 

િમંેશા ગેરિાજર.

રંગો: મિદંશે કાળો રંગ કે જેના પર સફેદ ટપકા;ં

 ગરદન અને ‘ફફલપસજુ’ ના તણળયે ગલ્ાબી કે ભરૂાશ પિતા ંરંગના ટપકા ં

પ્ખેના ંભીંગ્ા ં(કોસ્ટલ સક્ટુસ): ગેરિાજર

 માથાનો આકાર: વત્કોણ, ઉપલા જિબાની દરેક બાર્ એ દાતં જેવી રચના.

 આંખો વચચેના ભીંગ્ા ં(પ્રી-ફન્્ટલ સકેલસ): ગેરિાજર 

તરણઉપાગંો (‘ફફલપસ્ધ’): અવતશય લાબંા ‘ફફલપસજુ’ 

‘પલેસટ્રોન’: પ્રમાણમા ંનાન્,ં પાચં ઊભા રેખીય શૃગંો 

ની્મનમા્ધણ સમય: રાવત્એ 

એક પ્રજનન ઋતમુા ંકે્ટલીવાર ઈં્ા ંમકેૂ: ૪-૬ વખત 

એક વખતમા ંકે્ટલી વાર ઈં્ા ંમકેૂ: ૮૦-૧૦૦ 

ઈં્ાનં ુ ંકદ: આશરે ૫ સે.મી.(વયાસ) 

બે ક્રમમક ની્મનમા્ધણ વચચેનો ગાળો: ૯-૧૦ ડદવસ

બે ક્રમમક પ્રજનન પ્રવસન વચચેનો ગાળો: ૨-૩ વષજુ 

ચીલા (ટૅ્રક): ૧૫૦-૨૦૦ સે.મી. પિોળી, ઊંિી, અને પિોળી, આગલા ‘ફફલપસજુ’ થી રચાયેલ ‘વસમેડટ્રકલ 

િાયાગોનલ માડકિંગ’વાળી તથા લાબંી પ ૂછંિીને લીધે બનેલ મધયવતલી ઊંિી ખાચંવાળી.
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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:‘ગ્ીન’ દરરયાઈ કાચબો (‘ગ્ીન સી-્ટ્ટ્ધલ’) 

વૈજ્ામનક નામ: Chelonia mydas 

મવતરણ: ઉષણકડટબધંીય અને ઉપ-ઉષણકડટબધંીય દડરયાઈ વવસતાર 

ની્સથાન: વવશ્વના ઉષણકડટબધંીય રેતાળ દડરયાકાઠંા, ભવૂમપ્રદેશો અને સદૂ્ર ટાપઓ્ 

દરરયાકાઠંાનંો પ્રકાર: નાના મોટા ખલ્લા રેતાળ કાઠંા મખ્યતવે  ગજ્રાત તેમજ લક્ષદ્ીપ અને આંદામાન  ટાપઓ્ 

વજન (પખુત કાચબો): ૨૫૦ ડક.ગ્ા. 

કવચ (ઢાલ)ની લબંાઈ: ૯૦-૧૨૦ સે.મી.

કવચ (ઢાલ)નો આકાર: અંિાકાર, છેિે ઝાલરદાર, પરંત ્દાતંા વગરન્ ં

રંગ: કથથાઇ, ડકશોર કાચબાઓમા ંવત્જયાવતલી રેખાકૃવતઓ પખ્તોમા ંપડરવતજુનશીલ 

પ્ખા ંપરના ંભીંગ્ા:ં ૪ જોિીઓ 

માથાનો આકાર: અગ્વતલી ગોળાકાર 

આંખો વચચેના ંભીંગ્ા:ં ૧ જોિી 

તરણ ઉપાગંો (‘ફફલપસજુ’): પ્રતયેક ‘ફફલપર’ પર એક નિોર 

‘પલલૅસટ્રોન’: બચચાઓંમા ંસફેદ, પખ્ત કાચબાઓમા ં પીળાશ પિતો રંગ

અન્ય લાષિક્ણકતાઓ: મધયવતલીય/મેર્દંિીય ભીંગિા ંમોટા, જેથી પ્ખાનુ ંપ્રથમ  

 ભીંગડંુ િોકના ભીંગિાનંા સપંકજુમા ંઆવત્ ંનથી. 

ની્મનમા્ધણનો સમય: રાવત્ 

કોઇ એક પ્રજનન ઋતમુા ંકે્ટલીવાર ઈં્ા ંમકેૂ: ૪-૬ વખત 

એક વખતમા ંકે્ટલા ઈં્ા ંમકેૂ: ૧૦૦-૨૦૦

ઈં્ાનં ુ ંકદ: આશરે ૪.૫ સે.મી.(વયાસ) 

કોઇ એક પ્રજનનઋતમુા ંબે ક્રમમક 

માળા બનાવવાવચચેનો સમયગાળો: ૧૦-૧૪ ડદવસ 

બે ક્રમમક પ્રજનન – પ્રવસન વચચેનો ગાળો: ૩-૫ વષજુ 

‘ફફલપસ્ધ’ ને લીરે બનતી કે્ી/ચીલો (ટૅ્રક): ૧૦૦-૧૩૦ સે.મી.પિોળી ઊંિી, ‘ફફલપસજુ’ને લીધે રચાતા સપ્રમાણ 

કણજુરેખાકીય ણચહ્ોવાળી પ ૂછંિી ઘસિાવાને લીધે પિત ્ ંવનશાન: નક્ર કે ત્ટ્ક.
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પ્રાસ્રાવિક

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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પ્રાસ્રાવિક

Hawksbill turtle: dorsal (left) and ventral (right) view

સામાન્ય નામ: ‘હરૉકસક્બલ’ દરરયાઈ કાચબો (‘હરૉકસક્બલ ્ટ્ટ્ધલ’)  

વૈજ્ામનક નામ: Eretmochelys imbricate

મવતરણ: વવશ્વના ઉષણકડટબધંીય સમદ્્ વવસતારો

ની્સથાન: વવશ્વના ઉષણકડટબધંીય પ્રદેશોમાનંા રેતાળ દડરયાકાઠંા, મખ્યતવે સદૂ્ર ટાપઓ્

દરરયાકાઠંાનંો પ્રકાર: ટાપ ૂપરના સાકંિા રેતાળ કાઠંાઓ તથા મખ્ય ભ-ૂભાગના ડકનારાઓ કે 

જે મધદડરયાથી પરવાળાના ખિકો દ્ારા અલગ પિેલ િોય.

વજન: ૧૫૦ ડકગ્ા

કવચ (ઢાલ)ની લબંાઈ: ૮૦-૧૦૦ સેમી

કવચ (ઢાલ)નો આકાર: અંિાકાર કે જેની પાછળ તરફની ધારે દાતંા જેવી સપષટ રચના ભીંગિા ંજાિા, 

એકબીજા પર (નળીયાની માફક) ગોઠવાયેલાં

રંગ:  કથથાઇ કે જેના પર સપષટ પીળાશ પિતા અને કથથાઇ રંગની ભાતીગળ

પ્ખેના ંભીંગ્ા:ં ૪ જોિી (પાછલી તરફની ધાર     ખરબચિી/બરછટ)

માથાનો આકાર: સાકંિો, પક્ષી જેવી સીધી ચાચં ધરાવ ેછે.

આંખો વચચે આવેલ ભીંગ્ા:ં બે જોિી

તરણઉપાગંો (‘ફફલપસ્ધ’): ઝાખંા પ્રતયેક તરણપક્ષ (‘ફફલપસજુ’) પર બે નિોર

‘પલલૅસટ્રોન’: પીળાશ પિતા થી માિંીને સફેદ

અન્ય લાષિક્ણકતાઓ: મધયવતલી/મેર્દંિીય ભીંગિા ંમોટા/ જેને કારણે પિખાન્ ં

પ્રથમ ભીંગડ્ ંિોકના ભીંગિાનંા સપંકજુમા ંનથી િોત ્ ં.

ની્મનમા્ધણ સમય: રાવત્/ડદવસ

પ્રતયેક પ્રજનન ઋતમુા ંકે્ટલી વખતઈં્ા ંમકેૂ: ૩-૫ વખત

એક વખતમા ંકે્ટલી વખત ઈં્ા ંમકેૂ: ૧૨૦-૧૫૦ (૧૮૦ સધ્ી પણ)

ઈં્ાનં ુ ંકદ: આશરે ૩.૫ સે.મી.(વયાસ)

બે કોઇ એક પ્રજનન ઋતમુા ંબે ક્રમમક માળાઓ વચચેનો સમયગાળો: ૧૨-૧૪ ડદવસ

બે ક્રમમક પ્રજનન-પ્રવસન વચચેનો સમયગાળો: ૨-૫ વષજુ

‘ફફલપસ્ધ’ ને લીરે બનતી કે્ી/ચીલા (ટૅ્રક) : ૭૦-૮૫ સે.મી.પિોળી, છીછરી, ‘ફફલપસજુ’ થી ત્ાસંી લીટીમા ં

બનતા ંવવષમપ્રમાણ (એકાતંડરત) ણચિનોવાળી . ‘રીિલી’ પ્રકારના    કાચબાથી આ કાચબાની ‘ટે્રક’ અલગ 

તારવવી મ્્ કેલ. અલબત, આ બનંે જાવતઓ પોતપોતાના માળા તદ્દન ણભન્ પ્રકારના ંદડરયાકાઠેં બનાવ ેછે.
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પ્રાસ્રાવિક

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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પ્રાસ્રાવિક

Loggerhead turtle: dorsal (left) and ventral (right) view

સામાન્ય નામ: ‘લરૉગરહૅ્ ’ દરરયાઈ કાચબો (‘લરૉગરહે્  ્ટ્ટ્ધલ’)  
વૈજ્ામનક નામ: Caretta caretta

મવતરણ: વવશ્વના ઉષણકડટબધંીય દડરયા વવસતારો
ની્સથાન: સમશીતોષણ પ્રદેશોમા ંન ક્ારેક ઉષ્ણકડટબધંીય અને ઉપ-ઉષણકટીબધંીય વવસતારો

દરરયાકાઠંાનંો પ્રકાર: વવસતીણજુ એવા ભ-ૂભાગોના ડકનારા અથવા
 લાબંા સાકંિા રેતાળ ટાપઓ્ (બૅડરઅર આઇલે્િ) કે જે

કાઠંાના સમાતંરે ગોઠવાયેલ િોય. જો કે આ કાચબો ભારતના દડરયાકાઠેં માળા બનાવતો નથી, 
શ્ીલકંાના દડરયાકાઠેં માળા બનાવ ેછે.

વજન (પખુત): ૨૦૦ ડક.ગ્ા.
કવચ (ઢાલની લબંાઈ: ૮૦-૧૦૦ સેમી

કવચ (ઢાલ)નો આકાર: મધયમસર પિોળં, અપખ્ત કાચબાઓમા ંપીઠ પાછળના ભાગની ધાર સિજે દાતંીઓ 
વાળી, મેર્દંિના પાચંમા ંમણકાના તળ ભાગે કવચ/ઢાલ વધ ્જાિાઇવાળો િોય છે. (પખ્તોમા)ં

રંગ: સામા્યપણે કોઇપણ પ્રકારના ણચહ્ો વગરનો લાલાશ પિતો કથથાઇ રંગ (પખ્તોમા ંઅને તરૂણ 
કાચબાઓમા)ં

પ્ખેના ંભીંગ્ા:ં ૫ જોિી
માથાનો આકાર: મોટો અને પિોળો વત્કોણાકાર

બે આંખો વચચેના ંભીંગ્ા:ં બે જોિી
તરણ ઉપાગંો (‘ફફલપસ્ધ’): પ્રતયેક ‘ફફલપર’ પર બે નિોર

‘પલલૅસટ્રોન’: પીળાશ થી કેસરી રંગના
અન્ય લાષિક્ણકતાઓ: મધયવતલી/મેર્દંિીય ભીંગિા ંસાકંિા જેથી કરીને 

પિખાન્ ંપ્રથમ ભીંગડ્ ંિોકના ભીંગિાનંા સપંકજુમા ંિોય છે.
ની્મનમા્ધણ સમય: રાવત્નો

એક પ્રજનન ઋતમુા ંકે્ટલી વખત ઈં્ા ંમકેૂ: ૩-૫ વખત
એક વખતમા ંકે્ટલી વખત ઈં્ા ંમકેૂ: ૧૦૦-૧૨૦

ઈં્ાનં ુ ંકદ: ૪ સે.મી.(વયાસ)
એક પ્રજનન ઋતમુા ંબે ક્રમમક માળાઓ વચચેનો સમયગાળો: ૧૨-૧૬ ડદવસ

બે ક્રમમક પ્રજનન-પ્રવસન વચચેનો સમયગાળો: ૨-૩ વષજુ
‘ફફલપસ્ધ’ થી બનતી કે્ી/ ચીલો (ટૅ્રક): ૭૦-૯૦ સે.મી.પિોળી, મધયસરની ઊંિી વવષમપ્રમાણમા ંકણજુરેખાકીય 
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પ્રાસ્રાવિક

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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પ્રાસ્રાવિક

Olive ridley turtle: dorsal (left) and ventral (right) view

સામાન્ય નામ: ‘ઑક્લવ રર્લી’ કાચબો (ઑક્લવ રર્લી ્ટ્ટ્ધલ’)  

વૈજ્ામનક નામ: Lepidochelys olivacea

મવતરણ: વવશ્વના ઉષણકટીબધંીય સમદ્્ વવસતારો

ની્સથાન: વવશ્વના ઉષ્ણકડટબધંીય રેતાળ દડરયાકાઠંા

દરરયાકાઠંાનંો પ્રકાર: મખ્ય ભ-ૂભાગના દડરયાને મળતા ડકનારા અને ‘બૅડરઅર’ ટાપઓ્. 

ઘણ ્ખરં્ નદીઓના મખ્પ્રદેશો પાસે.

ભારતના સમગ્ મખ્ય ભ-ૂભાગો તેમજ આંદામાન-વનકોબારના ટાપઓ્ તેમજ કઇક અંશ ેલક્ષદ્ીપ ટાપઓ્.

વજન: ૫૦ ડક.ગ્ા.

કવચ (ઢાલ)ની લબંાઈ: ૬૦-૭૦ સેમી

કવચ (ઢાલ)નો આકાર: ટૂંકો અને પિોળો, કવચ (ઢાલ) ઊંચી (ઊપસેલી) તથા લીસી, તબં-્આકારની

રંગ: મધયમ થી ગાઢો ઑણલવ લીલો

પ્ખેના ંભીંગ્ા:ં ૫-૯ જોિી

માથાનો આકાર: મોટં્ વત્કોણાકાર માથ્ં

બે આંખો વચચે આવેલ ભીંગ્ા:ં : બે જોિી

તરણઉપાગંો (‘ફફલપસ્ધ’): પ્રતયેક તરણપક્ષ (ફફલપર) પર બે નિોર

‘પલલૅસટ્રોન’: પ્રતયેક ‘ઇ્ફા-માર્જિનલ’ ભીંગિાનંી પાછલી ધારે એક કાણ્ ંિોય છે (પીળાશ પિતા રંગન)્

અન્ય લાષિક્ણકતાઓ: મધયવતલી/મેર્દંિીય ભીંગિા ંસાકંિા, જેથી    કરીને પિખાન્ ંપિલે ્ ંભીંગડ્ ંિોકના

ભીંગિાનંા સપંકજુમા ંનથી િોત.્

ની્મનમા્ધણ સમય: રાવત્

એક વખતમા ંકે્ટલી વખત ઈં્ા ંમકેૂ: ૧૦૦-૧૨૦

ઈં્ાનં ુ ંકદ: ૪ સે.મી.

એક પ્રજનન ઋતમુા ંકે્ટલી વખત ઈં્ા ંમકેૂ: ૧-૩ વખત

બે ક્રમમક માળા બનાવવા વચચેનો સમયગાળો: ૨૮ ડદવસ

બે ક્રમમક પ્રજનન-પ્રવસન વચચેનો સમયગાળો: ૧-૨ વષજુ

‘ફફલપસ્ધ’ થી બનતી કે્ી/ ચીલો (ટૅ્રક): ૭૦-૮૫ સે.મી.પિોળી, િલકી, અગ્ ઉપાગંો પર વવષમપ્રમાણ 

એવી ત્ાસંી રેખામા ંણચહ્ોવાળી પ ૂછંિીને લીધે રચાતી રેખા અસપષટ અથવા ગેરિાજર િોય.
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પ્રાસ્રાવિક

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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દરિયાઈ કાચબાઓ અને ગજુિાતમા ંતેમના નીડ-આવાસો

૨. દડરયાઈ કાચબાઓ અને 
ગજ્રાતમા ંતેમના નીિ-આવાસો 

ગજ્રાત રાજય પાસે દેશના અ્ય કોઇપણ રાજય કરતા લાબંામા ંલાબંો, અથાજુત ્

૧,૬૦૦ ડક.મી. નો દડરયાડકનારો છે, જે દેશના સમગ્ દડરયાકાઠંાની ક્લ લબંાઈના 

૨૨% જેટલો છે. ગજ્રાત રાજયનો દડરયાકાઠંો કચછના ઉતર-પવશ્વમ (વાયવય) 

ભાગમા ં આવલે લખપતથી વલસાિ ર્જલલાના દણક્ષણ ભાગમા ં આવલે ઉમરગામ 

સધ્ી પથરાયેલ છે. ગજ્રાતમા ં દડરયાઈ કાચબાની ચાર જાવતઓ દેખાય છે. આ 

ચાર જાવતઓ એટલે ‘ઑણલવ ડરિલી’ (Lepidochelys olivacea), ’ગ્ીન’ (Chelonia 

mydas), ‘લેઘરબૅક’ (Dermochelys coriacea) તથા ‘િૉકસણબલ’ (Eretmochelys 

imbricata). જો કે આ ચાર જાવતઓ પૈકી માત્ પ્રથમ બે જાવતઓ જ ગજ્રાતના 

દડરયાકાઠેં માળા બનાવતી જણાઈ છે. વષજુ ૨૦૦૦મા ંગજ્રાતના દડરયાકાઠંાને આવરી 

લેત ્ ંદડરયાઈ કાચબાઓન્ ંએક સવવેક્ષણ ભારત સરકાર ્.્એન.િી.પી. િઠેળના ‘સી 

ટટજુલ પ્રોજેકટ’ અંતગજુત પ્રાયોજવામા ંઆવલે્.ં આ સવવેક્ષણે ગજ્રાતના દડરયાકાઠંા 

પર દડરયાઈ કાચબાની નસથવતનો અદ્તન અને સઘન ખયાલ આપેલ છે. સવવેક્ષણ 

માટે આવરાયેલ ક્લ ૧,૩૧૩ ડક.મીના રેતાળ કાઠંા પૈકી માત્ ૫૨૦ ડક.મી (૩૯.૬%) 

જેટલો કાઠંાવવસતાર દડરયાઈ કાચબાના માળા માટે સભંવવત વવસતાર જણાયો. ક્લ ૬ 

ર્જલલાઓમા ંસવવેક્ષણ કરવામા ંઆવ્્ ંિત ્,ં તથા તેમા ંકચછ, જામનગર અને રૂનાગઢ 

ર્જલલાઓમા ંમાળાની સૌથી વધ ્ઘનતા જણાઈ. અમરેલી, ભાવનગર તથા વલસાિ 

ર્જલલાઓમા ંબહ ્ઓછા તથા રૂના માળા મળયા િતા. 
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ગજુરાતમા ંદરરયાઈ કાચબાઓ તથા તેમના ની્-આવાસો સામેનુ ંજોખમ

ગજ્રાતમા ંદડરયાકાઠંાના વનવસનતતં્ો સામે ઝિપી ઔદ્ોણગકરણ તથા શિરેીકરણનો 

મોટો ખતરો પ્રવતવે છે. ભારતના તમામ રાજયોમા ંઔદ્ોણગકરણની દ્નષટએ ગજ્રાત 

બીજા ક્માકેં આવ ેછે. વળી, ગજ્રાતમા ંઅ્ય રાજયોની  સરખામણીએ સૌથી વધ ્

બદંરો આવલેા ંછે. ઔદ્ોણગકરણને લગતી પ્રવવૃતઓને કારણે થતો આવાસોનો નાશ 

તથા ગામલોકો દ્ારા થતો દડરયાઈ કાચબાઓના માળાનો નાશ – આ બે ઘણી ગભંીર 

બાબતો છે. દડરયાઈ કાચબાઓના નાશ પાછળન્ ંઅ્ય એક અગતયન્ ંપડરબળ એટલે 

આધવ્નક માછીમારીના ઉપકરણો/સારસરંજામ, માછીમારોની વધતી જતી વસતી તથા 

માછીમારી માટેના ં વિાણોની વધતી જતી સખંયા. ક્દરતી વશકારી(પ્રાણી)ઓ દ્ારા 
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ઈંિાનં ્ ં ભક્ષણ એ ભારતના સમગ્ દડરયાકાઠંા વવસતારમા ં સામા્ય છે. ગજ્રાતના 

કેટલાકં દડરયાકાઠંાના ંગામોમા ંમનષ્ય દ્ારા દડરયાઈ કાચબાના ંઈંિાનં ્ ંભક્ષણ-એ પણ 

એક જોખમ છે.

      પખ્ત વયના દડરયાઈ કાચબાઓન્ ંમાછીમારીના ઉપકરણો/સરંજામમા ંફસાઈ 

જવ્ ંતથા પખ્ત વયના કાચબા તથા તેમના ઈંિાનં ્ ંભક્ષણ થવ્-ં એ બે તો દડરયાઈ 

કાચબાઓ સામેના સીધા ંજોખમો છે. પરંત ્,્ તે ઉપરાતં કાચબાઓની વસતી, તેમની 

નીિ-વનમાજુણ પ્રવવૃત અને ડકનારા નજીકના ં તેમના ં આવાસો - આ બધા ં સામેના 

આિકતરા ંજોખમો વવશ ેપણ વવચાર કરવો જ રહ્ો. આ જોખમોમા ંનીિ-આવાસો સામે 

જમીનના ધોવાણને લીધે ઊભ્ ં થત ્ ં જોખમ, રેતીન્ ં ઉતખનન, રેતાળ કાઠંાઓન્ ં

‘આમજુડરંગ’, કૃવત્મ પ્રકાશસ્તોતો, પ્રદૂષણ, વવલાયતી વનસપવતઓન્ ંવાવતેર વગેરેનો 

સમાવશે થાય છે. વળી, આિકતરા જોખમોમા ંપ્રદૂષણ, ‘ઍકવાકલચર’, દડરયાકાઠંાન્ ં

પ્રવસન વગેરે દ્ારા દડરયાઈ આવાસો સામે ઊભા ંથતા ંજોખમોનો સમાવશે થાય છે. 

આ બધા ંજોખમો વવશ ેકાયજુશીલ થવા તથા આ જોખમોની અસરોને નાબદૂ કરવા 

યથાયોગય અને અસરકારક સરંક્ષણ કાયજુક્મો જરૂરી બને છે. જો કે, આમ થવા માટે 

પિલેા ંતો આ જોખમોના ંઉદભવસથાનો જાણવા જરૂરી બને છે તથા સરંક્ષણ માટેના 

સારામા ંસારા અણભગમન્ ંમલૂયાકંન કરવાન્ ંજરૂરી બને છે.

દડરયાઈ કાચબાની વસતીના વધઘટન્ ં વલણ જાણવા માટે દડરયાઈ કાચબાની 

િાજરીની શક્તા ધરાવતા રેતાળ દડરયાકાઠંાઓન્ ંસમયાતંરે ‘મૉવનટડરંગ’ થવ્ ંજરૂરી 

છે (ઓછામા ં ઓછા પાચં વષજુ માટે). તદ્પરાતં, તેમના માટેનો ‘િેટા-બેઝ’ પણ 

ઊભો થવો જોઇએ,  વળી, દડરયાઈ કાચબાનીઓની વસતી તેમના દ્ારા આવાસોનો 
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ઉપયોગ, સથળાતંરના માગષો, દડરયાઈ કાચબાના ંઅક્દરતી મતૃ્,્ મનષ્યની વવકાસ-

પ્રવવૃતઓની અસર તથા નીિવનમાજુણમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા રેતાળ દડરયાકાઠંા પરના 

જૈવવક દબાણો વગેરેનો અભયાસ થાય તે પણ ખબૂ જરૂરી છે.

એ વાત સાચી કે દડરયાકાઠંાથી દૂરના ખલ્લા દડરયામા ંકરેલા ંસવવેક્ષણો ઘણો સમય, 

માનવશનકત, વયવસથાપન તથા નાણાકીય સિાય વગેરે માગંી લે છે. આમ છતા,ં 

માછીમારી માટે સમદ્્મા ંદૂર સધ્ી કે મધદડરયે જતા માછીમારોને સથાવનક ભાષામા ં

બનાવલે માડિતીપત્ક (‘િેટા-શીટ’) આપવામા ંઆવ ે તથા તે ભરવા માટે તેમને 

તાલીમ આપવામા ંઆવ ેતો કાઠંાથી દૂરના (મધદડરયાના) કાચબાઓ વવશ ેઘણી 

માડિતી ભેગી થઇ શકે. જે વવસતારોમા ં દડરયાઈ કાચબાઓના ઈંિા ં તથા નવજાત 

બચચાઓં સામે મોટા પ્રમાણમા ંભય કે જોખમ િોય, તે વવસતારોમા ં‘િરૅચરી મેનેજમે્ટ’ 

અથાજુત ્કાચબા ઉછેરકે્દ્ એક સામા્ય ઉપાય ગણાય છે. જો રાજયના દડરયાકાઠેં 

કાચબાના નીિવનમાજુણની ચાવીરૂપ જગયાઓ નક્ી કરવામા ંઆવ ે[જેવી કે વરેાવળ, 

રૂનાગઢ, મીઠાપર્ અને ક્રંજા (૨૦૦૦ની સાલના સવવેક્ષણના આધારે)] અને આવી 

જગયાઓએ કાચબા સવંધજુનકે્દ્ો કે  ‘િરૅચરી’ સથાપવામા ંઆવ ેતો દડરયાઈ કાચબાના 

માળા તથા નવજાત બચચાઓંને વધારાન્ ંરક્ષણ મળી રિશે.ે 

િાલમા ંઅનસતતવ ધરાવતી ‘િરૅચરી’ઓ ઉપરાતં જો બીજી નાની ‘િરૅચરી’ઓ સથાપવામા ં

આવ ે તો ઈંિાનંી સમયસરની તથા સર્ણક્ષત િરેફેરમા ં તેમ જ તેમના પ્રબધંનમા ં

સધ્ારો થઇ શકે છે તથા વશકારને કારણે થતા ંઈંિાનંા ંનાશમા ંઘટાિો થઇ શકે છે. 

વળી, ‘િરૅચરી’ઓ સથાવનક માનવવસાિતોના લોકોને આ વવષયમા ંતાલીમ આપવા 

માટે તથા તેમને દડરયાઈ કાચબાના સરંક્ષણકાયજુમા ંસાકંળવા માટે કે્દ્રૂપ બની શકે. 
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દડરયાઈ કાચબાના ંઈંિાનંા ઉઠાવગીરોને ઓળખી પાિીને તેમને ‘િરૅચરી’મા ંરોજગારી 

આપવાથી તેમ જ સવવેક્ષણો તથા પન્રાવવતનિત દેખરેખ (‘મૉવનટડરંગ’)ની પ્રવવૃતઓને 

કારણે દડરયાઈ કાચબાઓ સામેના જોખમન્ ંઉપશમન થઇ શકે છે, તેમ જ તેમના 

સરંક્ષણકાયજુમા ં ટેકો મળી શકે છે. સરકારી ખાતાઓ જેવા ં કે ‘ઇ્િનસટ્રઅલ સેકટર’ , 

‘પોટજુ ઑથોડરટી’, ‘મૅડરટાઇમ બોિજુ’, ‘પોલ્શ્ન કંટ્રોલ બોિજુ’, સટેટ ડફશરીઝ ડિપાટજુમે્ટ’, 

‘કસટમ્સ’, ‘બોિજુર વસક્ડ્રટી ફોસજુ’ (બીએસએફ), ‘ઇન્િયન નેવી’ તથા ‘કોસટ ગાિજુ’ 

દડરયાઈ વવસતારોમા ંપોતપોતાના ડિત ધરાવ ેછે. આ તમામ ડિતધારીઓમા ંયથાયોગય 

જાગવૃત લાવવાથી દડરયાકાઠંાના અને દડરયાઈ વવસતારોને રક્ષણ આપવામા ંમદદ 

મળશ.ે નીચેની રીતે તેમને સરંક્ષણ પ્રવમૃતિઓમા ંસાકંળી શકાય તેમ છે :

• દડરયાકાઠંાના જે વવસતારોમા ંદડરયાઈ કાચબાઓન્ ંનીિવનમાજુણ તથા આિારોપાજિન 

સડક્ય િોય તયા ંઆિેધિ વવકાસની પ્રડક્યા પર વનયતં્ણ લાવવ્.ં

• વિાણો તથા માછીમારી પ્રવવૃતઓન્ ંવનયમન કરવ્.ં

• પ્રદૂષણ વનયતં્ણ અને પન્રાવવતનિત દેખરેખ(‘મૉવનટડરંગ’)

• સશંોધન તથા સરંક્ષણમા ંનાણાકીય તથા માળખાકીય સવલતોમા ંમદદ.

રાજયનો વનવવભાગ સથાવનક ગ્ામવાસીઓની મદદથી દડરયાઈ કાચબાના નીિ-

આવાસોને રક્ષણ આપી શકે છે. ‘કોસટ ગાિજુ’ તથા ભારતીય નૌકાદળની માછીમારી 

(‘ટ્રોણલંગ’)ના ંવિાણો પર દેખરેખ રાખવા અને તેમન ્વનયમન કરવામા ંમદદ લઈ 

શકાય. વળી તેમને, વિાણોની સફાઈ દરમ્યાન સમદ્્ની સપાટી પર રેલાવાની તેમ 
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જ અકસમાતે થતા ‘ઑઇલ નસપલ’ ને કારણે મધદડરયે તેલ ફેલાવા જેવી ઘટનાઓ 

પર દેખરેખ અને વનયમન કરવામા ંપણ મદદ લઇ શકાય. રાજયના વનવવભાગ તથા 

પ્રદૂષણ વનયતં્ણ બોિજુની સિભાણગતાથી એક અસરકારક અને વનયવમત પ્રદૂષણ/ 

પયાજુવરણીય  દેખરેખ (‘મૉવનટડરંગ’)ની જરૂર છે. બદંર વવસતારોમા ંતેલ તથા અ્ય 

માલના ભરાવાની અને ખાલી થવાની (અથાજુત ્‘લોડિંગ’ અને ‘અનલોડિંગ’ની) પ્રડક્યા 

પર ‘પોટજુ-ઑથોડરટી’ની તથા ‘મેડરટાઇમ બોિજુ’ની ચાપંતી નજર િોવી જોઇએ. સમદ્્ી 

કાચબાઓના સરંક્ષણ માટે તેમના નીિવનમાજુણની શક્તાવાળા દડરયાકાઠંાના વવસતારો 

તથા કાચબાઓ માટે આિારોપાજિન તથા સવંનન માટે ઉપયોગી એવા સમદ્્વવસતારોને 

ઓળખવા તથા તેમને સર્ણક્ષત વવસતાર તરીકે જાિરે કરવા ખબૂ મિતવના ંપગલા ં

ગણી શકાય. કચછમા ંમાિંવીથી છાછી સધ્ીનો ૪૫ ડક.મી.નો વવસતાર, જામનગરમા ં

વમયાણીથી નવી ધે્વિથી પવૂવે ૪૪ ડક.મી. સધ્ીનો વવસતાર તથા રૂનાગઢમા ંશીલની 

પવશ્ચમથી ઝાલાશ્વર સધ્ીનો ૫૦ ડક.મી.નો ભાગ ગજ્રાતના દડરયાકાઠંા પરનો સડક્ય 

માળાવવસતાર ગણી શકાય ને તેથી તેમને અવનયોર્જત વવકાસ પ્રવવૃતથી બચાવવા જ 

જોઇશ.ે

સ્તોત: સ્દંરરાજ, એસ.એફ.િબલ્,્ જે. જોશઆ્ અને વવ. વવજયક્માર ૨૦૦૬. ‘સી 

ટટજુલસ ઍ્િ ઘરૅ નેનસટિંગ િરૅણબટરૅટસ ઇન ગજ્રાત ઇન: મડરન ટટજુલસ ઑફ ધ ઇન્િયન 

સબકૉંડટન્ટ’ (એડિટસજુ: શકંર કે. ઍ્િ બી.સી. ચૌધરી) પાના ં૧૫૬-૧૫૯ િૈદરાબાદ: 

્વ્નવવસનિટીઝ પ્રેસ (ઇન્િયા) પ્રાઇવટે ણલવમટેિ.
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૩. સવંધજુનકે્દ્ો (‘િરૅચરી’) અને 
રેતાળ સમદ્્ડકનારાના પ્રબધંન 
કાયજુક્મો 

૩.૧ સરંક્ષણ કાયજુક્મની રૂપરેખા

સરંક્ષણ કાયજુક્મની શરૂઆત કરતા પિલેા ં કાચબાની વસતીઓ તથા આવાસો સામેના ભયો/ખતરાઓન્ ં

મલૂયાકંન કરવ્ ંજોઈએ. સરંક્ષણ પ્રવવૃતઓનો આધાર આ ભયો/ખતરાઓના ંસવરૂપ અને તીવ્રતા પર રિ ેછે. 

કાયજુક્મની સફળતાન્ ંમલૂયાકંન કરવા માટે આપણે આવાસની ગણ્વતા તથા વસતીના ંવલણ/ઝોકનો અભયાસ 

કરવો જોઈએ.

દડરયાઈ કાચબાના સરંક્ષણ માટે નીચેના મદ્્દાઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ. 

વસતીનુ ંપ્રમાણ અને વલણ/ઝોક: વસતી વધે છે, ઘટે છે કે પછી નસથર રિ ેછે તે ચોકસાઈપવૂજુક શોધવ્ ંઅગતયની 

બાબત િોય છે. આમ, કાયજુક્મનો મખ્ય િતે ્સરંક્ષણ/વશક્ષણ અંગેનો િોવા છતા,ં કેટલીક માડિતીઓ (જેવી કે કોઈ 

એક દડરયાકાઠેં પ્રજનનઋતમ્ા ંબનેલા માળાની સખંયા)ની નોંધ રાખવી જરૂરી બની જાય છે.

 

આવાસનુ ંમલૂયાકંન: રેતીન્ ંઉતખનન(‘સૅ્િ માઈવનંગ’),‘ણબચ આમજુડરંગ’(કે જેમા ંદડરયાકાઠંાન્ ંઝિપી ધોવાણ 

રોકવા વવવવધ ઉપાયો-જેવા કે દડરયાકાઠેં દીવાલ રચવી, રેતી ભરેલ કોથળા પાથરવા વગેરે-કરવામા ંઆવ ેછે) 

તથા દડરયાકાઠેં કૃવત્મ પ્રકાશના સ્તોતોનો ફેલાવો- જેવી માનવ પ્રવવૃતઓ કે જે માળા બનાવવા માટે લાયક એવા 

આવાસો સામે જોખમ ઊભ્ ંકરી શકે છે, તેમન્ ંસમયાતંરે મલૂયાકંન થવ્ ંજરૂરી છે.

 

કાચબાના મતૃ્ ુમા્ેટ જવાબદાર પરરબળો: સરંક્ષણ માટે લેવાતા ંઅગ્ીમતા સવરૂપ પગલાનંો આમા ંસમાવશે 

થાય છે. દા.ત., જો કાચબાઓ સામેનો મખ્ય ભય માછીમારીથી થતા મતૃ્ન્ો િોય તો સરંક્ષણાતમક પગલા ંજેવા 

કે, માછીમારી પ્રવતબવંધત વવસતારન્ ંસથાપન કે પછી માછીમારીના ‘ટ્રૉલસજુ’ સાથ ેકાચબા અવરોધન સામગ્ીઓનો 

ઉપયોગ વગેરે પ્રયોજવા પિે.

સથામનક માનવવસતીઓને સાકંળવી: િવ ેએ બાબત સસ્પષટ બની ગઈ છે કે કોઈપણ સરંક્ષણ કાયજુક્મને સફળ 

બનાવવો િોય તો સથાવનક માનવવસતીઓને સાકંળવી જરૂરી િોય છે, કેમ કે સથાવનક લોકો જ જે પ્રાણીન્ ંસરંક્ષણ 

કરવાન્ ંિોય તેના સીધા સપંકજુમા ંિોય છે. સથાવનક લોકોને સાકંળવા નીચેની પ્રવવૃતઓ કરી શકાય:

•	 રસ/ડિત ધરાવતા લોકો અથાજુત ્‘સટેકિોલિસજુ’ ઓળખવા

•	 ‘ટૉપ-િાઉન’ પ્રબધંનને બદલે ‘બૉટમ-અપ’ પ્રબધંનને ઉતજેન આપવ્ં
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•	 સરંક્ષણ કાયજુક્મોમા ંસથાવનક વસાિતો/ લોકોને સાકંળવા

•	 સથાવનક વસાિતો/ લોકો માટે આવથનિક-સામાર્જક વવકાસના વકૈધલપક ઉપાયોનો વવકાસ કરવો

સૌથી વધ ્અગતયતા છે એ વાતની કે વકૈધલપક ઉપાયો ઓળખવામા ંતથા તેમનો વવકાસ કરવામા ંસથાવનક 

વસાિતો/લોકોએ મખ્ય ભાગ ભજવવો જોઈએ. વળી, તેમના (પ્રાકૃવતક) સ્તોતોના ઉપયોગ અને સરંક્ષણમા ં

તેમની સિભાણગતા િોવી જોઈએ.

સશંોરન અને ‘્ે્ટા મલૅનેજમેન્્ટ’: પાયાન્ ંસશંોધન ઘણી વખત કોઈ જાવત વવશનેી ઊંિી જૈવવજૈ્ાવનક સમજ 

મેળવવા માટે જરૂરી િોય છે. નીિવનમાજુણની ઋત,્ પ્રચરૂતા (માળાની સખંયા), પખ્ત કાચબાઓની મરણાધીનતા 

(‘મોટાજુણલટી’)ના ંકારણો અને તેમની ગભંીરતા, ઈંિા/ંબચચાઓંની સખંયા (‘કલચ સાઈઝ’) તથા બચચાઓંના 

જ્મની સફળતાનો દર (ક્દરતી અવસથામા ંઅને ‘િરૅચરી’મા)ં વગેરે પ્રકારનો ‘િેટા’ પદ્ધવતસરપણે ભેગો કરવો 

જોઈએ. કાચબાઓ સામેના કોઈપણ ભય/જોખમ વવશ ેરરૂઆત કરતા પિલેા તે ભયો/જોખમો ઓળખવા જોઈએ 

તથા તેમન્ ંમાપ કાઢવ્ ંજોઈએ. વળી, ભયો/જોખમો વવશ ેપ્રમાણભતૂ અને વનયતકાલીન ‘િેટા’-સચંય થવો 

જોઈએ તેમજ (તે માટે) ક્ષેત્ીય કમજુચારીઓને પરૂતી તાલીમ મળવી જોઈએ.

લોકજાગમૃત અને મશષિણ: સફળ સરંક્ષણ માટે પ્રજાનો ટેકો મળવો જરૂરી છે અને તે મેળવવા માટે વશક્ષણ અને 

જાગવૃતના કાયષો સરંક્ષણ કાયજુક્મના મધયવતલી સથાને િોવા જોઈએ.

૩.૨ દડરયાઈ કાચબાઓન્ ંરેતાળ દડરયાકાઠંા પર રક્ષણ 

૩.૨.૧ રેતાળ દડરયાકાઠંાન્ ંપ્રબધંન અને ‘િરૅચરી’ કાયજુક્મો 

ભારતીય દડરયાકાઠંાઓ પર ગીચ માનવવસતી િોવાને કારણે માણસો દ્ારા તથા તેના આધારે જીવતા કેટલાકં 

પ્રાણીઓ—ખાસ કરીને કતૂરાઓ—દ્ારા કાચબાઓના માળાઓના નાશન્ ંમોટં્ જોખમ રિ ેછે. માળામાનંા ઈંિાનંો 

જ નડિ, પરંત ્નવજાત બચચાઓંનો તેમના દ્ારા વશકાર થવાન્ ંજોખમ રિ ેછે. વળી, દડરયાકાઠેં મખ્ય ભ-ૂભાગ 

તરફ દીવાબતીઓ જેવા માનવસર્જિત પ્રકાશસ્તોતોને કારણે દડરયા તરફ જવા માગંતા બચચાઓં પથભ્રષટ થઈ 

શકે છે. રેતાળ દડરયાકાઠંાઓને સપંણૂજુ રક્ષણ આપવ્ ંઘણીવાર શક્ ન િોવાને કારણે, દડરયાકાઠંાને રક્ષણ તથા 

‘િરૅચરી’ પ્રબધંન, એ બે સરંક્ષણ ઉપાયોના નફા-ખચજુની સરખામણી કરવી જરૂરી બને છે. બેમાથંી કયો સરંક્ષણ 

અણભગમ અપનાવવો તે જે તે દડરયાકાઠેં કાચબાના ંમાળા/બચચાઓંને નિતા ંજોખમોની પ્રકૃવત અને તીવ્રતા 

તેમ જ સરંક્ષણ કાયજુક્મના િતેઓ્ તથા નાણાકીય અને માનવસસંાધનની પ્રાપયતાના આધારે નકકી કરવો પિે. 

સામા્યત:, કાચબાના ંઈંિાનંે બને તયા ંસધ્ી કોઈ ખલેલ પિોંચાિ્ા વવના વવકસવા દેવા જોઈએ. માત્ તયારે જ 

તેમને ખસેિવા જોઈએ કે જયારે મળૂ જગયાએ ઈંિાનંે રાખી મકૂવાની સરખામણીમા ંતેમને ખસેિવા એ પ્રમાણમા ં

વધ ્ફાયદાકારક જણાય. ઈંિા ંબચચાઓંન્ ં‘િરૅચરી’ મા ંસરંક્ષણ કરવ્ ંતે વધારે દખલગીરી માગંી લે છે, પણ તેની 

સામે એનો ફાયદો એ છે કે તેના દ્ારા વશક્ષણ અને જાગવૃતન્ ંકાયજુ કરી શકાય છે.
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‘રેતાળ દડરયાકાઠંાઓન્ ંપ્રબધંન’ અને ‘િરૅચરી પ્રબધંન’, એ બનંેના ફાયદા-ગેરફાયદા િોય છે. દડરયાકાઠંાન્ ં

પ્રબધંન શરૂ કરવ્ ંકડઠન િોય છે તથા તે પ્રબધંનની સફળતા માટે સથાવનક વસાિતોના તથા જેઓ કાઠંાઓનો 

ઉપયોગ કરે છે તેમના ટેકાની જરૂર પિે છે. ક્ારેક કાઠંાપ્રબધંનના સરંક્ષણ કાયજુક્મો ‘િરૅચરી’ પ્રબધંન જેટલા જ 

પ્રયતનો તથા કમજુચારીઓ માગેં છે, ને તેવા સજંોગોમા ંકાઠંાપ્રબધંન કાયજુક્મની ફાયદાઓ અસરકારક રિતેા નથી. 

બીજી તરફ, ‘િરૅચરી’ તેમની મયાજુદાઓને લીધે ઘણી વખત નકારાતમક અસર પાિે છે. આથી ‘િરૅચરી’ પ્રબધંનનો 

ઉપાય તયારે જ યોજવો જોઈએ જયારે પ્રબધંનના અ્ય ઉપાયો કારગત ના નીવિે, તેમજ નાણાભિંોળ, 

કમજુચારીઓ અને ‘િરૅચરી’ માટે યથાયોગય જગયા પ્રાપત િોય.

૩.૨.૨ ‘િરૅચરી’ (ઉછેરકે્દ્) પ્રબધંન 

‘હચૅરી’ના ફાયદા

 

•	 તમામ ઈંિા ંપૈકી કેટલાકં ભાગના ંઈંિાનંે ચોક્સપણે રક્ષણ મળે છે, જે દડરયાકાઠંા પર ક્દરતી અવસથામા ં

મળત્ ંનથી. દડરયાકાઠેં કાચબાના ંઈંિા/ંબચચાઓંને રખિતા ંકતૂરા,ં કરચલા,ં અ્ય પ્રાણીઓ તેમજ માણસો 

દ્ારા વશકાર કે નક્સાનન્ ંતેમ જ દડરયાકંાઠંાન્ ંધોવાણ, ભરતીના ંપાણીથી ડબૂાણ વગેરેન્ ંજોખમ િોય છે. 

•	 કેટલા ંઈંિાનંે રક્ષણ આપ્્ ંતથા કેટલા ંબચચાઓં દડરયામા ંમક્ત કયાજુ તેની સફળતાન્ ંએક માપ/રેકૉિજુ રિ ેછે.

•	 સવયસંેવકો (‘વૉલન્ટયસજુ’)તથા કમજુચારીઓને સરંક્ષણના આ કાયજુમા ંજોિાવાથી જાગવૃત ફેલાવવાના ઉદે્દશ 

પર િકારાતમક અસર પિે છે. 
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•	 ‘િરૅચરી’ને કારણે દડરયાકાઠંાને લગતી સરંક્ષણ પ્રવવૃત પર એક નક્ર ‘ફોકસ’ આવ ેછે, જેનો ઉપયોગ પ્રજામા ં

વશક્ષણ તથા જાગવૃત ફેલાવવામા ંથઈ શકે છે. 

•	 નવજાત બચચાઓં (‘િરૅચણલંગ’) આપણને જાણમા ંિોય તે સમયે અને સથળે પ્રાપય થઈ  શકતા િોવાથી તેમનો 

ઉપયોગ વશક્ષણ અને જાગવૃતના કામોમા ંકરી શકાય છે.

‘હચૅરીના’ં ગેરફાયદા

•	 આ એક મોંઘો પ્રબધંન ઉપાય છે કેમ કે તેમા ં‘ફેન્સિંગ’ કરવા, (અથાજુત વાિ બનાવવા), માળા માટેના પીંજરા 

(‘એ્કલોઝસજુ’) બનાવવા તથા કમજુચારીઓને રાખવા-નીભાવવા ખાસસ્ ંનાણારંોકાણ કરવ્ ંપિે છે. 

•	 ‘િરૅચરી’મા ં ઈંિા ં ભેગા કરવા, સથળ બદલ કરવા તથા પરૂાણ કરવા માટે તેમજ લોકો અને પ્રાણીઓથી 

‘િરૅચરી’ન્ ંરક્ષણ કરવા માટે તાલીમ પામેલ કમજુચારીઓની જરૂર પિે છે. 

•	 ‘િરૅચરી’મા ંઈંિામંાથંી બચચાઓં સફળતાપવૂજુક બિાર આવવાનો દર (‘રેટ’) િમંેશા ક્દરતી અવસથામા ંમળતા 

તેવા દર કરતા ંઓછો િોય છે.

•	 ‘િરૅચરી’મા ંજ્મતા નર:માદાનો ગણ્ોતર (‘સેકસ રેવશયો’) સપ્રમાણ િોતો નથી.

•	 નવજાત બચચાઓંને દડરયામા ંમક્ત કરવામા ંઅયોગય રીતોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેતો ઘણાબધા ંબચચાઓં 

દડરયાકાઠેં કે સમદ્્મા ંમરણાધીન થાય છે. દા.ત., રોજે રોજ એક જ સથળે બચચાઓંને મક્ત કરવાની ડક્યા 

કરવાથી આ બચચાઓંનો આિાર કરતી માછલીઓ અને દડરયાઈ પક્ષીઓને જાણે ભોજનાલય મળી જાય છે. 

જો ‘િરૅચરી’ ન્ ંબાધંકામ અપરૂત ્ ંિોય અથવા જેના પર અપરૂત ્ ંધયાન આપવામા ંઆવત્ ંિોય તેવી ‘િરૅચરી’ 

પર માણસો દ્ારા કે પ્રાણીઓ દ્ારા હમ્લો થવાનો ભય રિલેો છે. જેને કારણે ઈંિા ંઅને બચચાઓંનો સપંણૂજુ કે 

લગભગ સપંણૂજુ નાશ થઈ શકે છે. લાબંા સમય માટે બચચાઓંને ‘િચેરી’મા ંરાખવામા ંઆવ ેતો તેમને કા ંતો 

ઈજાઓ પિોંચી શકે છે કે પછી દડરયામા ંમક્ત કયાજુ બાદ તેઓ પાણીમા ંપોતાની જાતન્ ંરક્ષણ કરવા માટે 

સસ્ત બની જાય છે. 

‘િરૅચરી’ કઈ રીતે સથાપવી તથા કાયાજુન્વત રાખવી

અ. ‘હચૅરી’નુ ંસથાન

’િરૅચરી’ એવા સથળે િોવી જોઈએ કે તયાનંા આવાસનો પ્રકાર કાચબાઓના નીિસથાનોએ જે આવાસ િોય તેને 

મળતો આવતો િોય. આમ, ‘િરૅચરી’ એ જ દડરયાકંાઠંાઓ પર િોવી જોઈએ કે જયા ંકાચબીઓ માળા બનાવતી 

િોય. વળી, જો દડરયાકાઠંો પરૂતા પ્રમાણમા ંલાબંો િોય તો એક કરતા વધારે ‘િચેરીઝ’ બનાવવી જોઈએ. આને 

કારણે ઈંિાનંી િરેફેર ઓછી મિનેતે થઈ શકે છે. વળી, તેને લીધે ઈંિાનં ્ ંદડરયાકાઠેંથી ‘િરૅચરી’મા ંપ્રતયારોપણ પણ 

પ્રમાણમા ંઝિપી બની શકે છે. ‘િરૅચરી’ને લગતા કેટલાયં સરંક્ષણ કાયજુક્મો કેવળ એટલા માટે વનષફળ ગયા ંછે કે 

ઈંિાઓંને દડરયાકાઠંાથી કેટલાય ડકલોમીટર દૂર આવેલી ‘િરૅચરી’ તરફ ખસેિવાની કોવશશ કરવામા ંઆવી. આવી 

વનષફળતાઓ નીવારવાનો એક રસતો એ છે કે દડરયાકાઠંા પરના ક્દરતી માળાથી થોિાક જ મીટર દૂર ‘િરૅચરી’ 

સથાપન કરવામા ંઆવ ેતથા આવી ‘િરૅચરી’મા ંઈંિાઓંન્ ંવિન કરી પ્રવતસથાપન કરવામા ંઆવ.ે
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‘િરૅચરી’, માળાઓવાળા દડરયાકંાઠંા પાસે જ િોય તે એટલા માટે પણ ઈચછનીય છે કે જેથી કરીને ઈંિાનંા વિન 

દરમ્યાન તેમને આઘાત લાગવાની શક્તા ્્નૂતમ રિ.ે વળી, ઈંિા ંભેગા કરીને અ્યત્ ખસેિવામા ંલાગતો 

સમય ઘટાિવા નવજાત બચચાઓં પર જ્મસથળન્ ંઅનમ્દ્્ણ (‘ઈંનમ્પ્રન્ટિંગ) થઈ શકવાની અનક્ળૂતા આપવા 

તથા બચચાઓંને દડરયામા ંમક્ત કરવાની પ્રડક્યાને ટેકો મળે તે દ્નષટએ ‘િરૅચરી’, માળાઓવાળા દડરયાકાઠંાની 

પાસે જ િોય તે ઈચછનીય િોય છે. ‘િરૅચરી’ એવા સથાને િોવી જોઈએ કે જે સથાન મિતમ ભરતી રેખાથી ઉપર 

િોય. સાથ ેસાથે એ પણ એટલ્ ંજ જરૂરી છે કે તે દડરયાકાઠંાથી બહ ્દૂર, અંતડરયાળ વવસતારમા ંન િોવી જોઈએ.

 

‘િરૅચરી’ને ચેઈન-ણલંક અથવા ‘વાયર-મેશ’થી ઢાકંવી જોઈએ. સસતા લાકિાના ‘પોલ’, વાસંિા, નેતર, પટ્ીઓ 

વગેરે પણ વાપરી શકાય. કરચલા ંતથા દર કરી શકતા અ્ય વશકારીઓનો ‘િરૅચરી’મા ંપ્રવશે અટકાવવા માટે 

‘ણચકન વાયર મૅશ’ (કે અ્ય કોઈ ‘મેશ’) ૦.૫ મી. ની ઊંિાઈ સધ્ી વાિ (‘ફે્સ’)ની અંદરના ભાગે ખોસી 

શકાય. આ માપ ‘િરૅચરી’ની સફળતા માટે ઘણીવાર ખબૂ જરૂરી બની રિ ેછે. ‘િરૅચરી’ એવી જગયાએ િોવી જોઈએ 

અને એવી રીતે ગોઠવાયેલી િોવી જોઈએ કે જેથી માળાઓ માટે આવાસોની વધમ્ા ંવધ ્વવવવધતા મળી રિ.ે 

‘િરૅચરી’નો આકાર ઘણી વખત સથાવનક નસથવત પર આધાડરત િોય છે. જો રેતાળ દડરયાકાઠંો સાકંિો િોય તો 

‘િરૅચરી’ લબંચોરસ આકારની િોવી જોઈએ; એવો લબંચોરસ કે જેની લાબંી બાર્ દડરયાને સમાતંર િોય. વત ્જુળ 

આકાર કોઈપણ પડરવમવત માટે વધમ્ા ંવધ ્ક્ષેત્ફળ આપે છે. તેથી જો વાિની પડરવમવત જો એક મયાજુદા િોય તો 

માળાના પન્: સથાપન માટે બહભ્જ્ આકાર વધારે જગયા પરૂી પાિે છે.

ફૂગ અને જીવાણઓ્ના ઉપદ્વ અટકાવવા માટે કોઈ એક ‘િરૅચરી’ બે ક્વમક ઋતઓ્મા ંએક જ જગયાએ ન 

બનવી જોઈએ. 

A hatchery set up by SSTCN in Chennai, Tamil Nadu
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બ. ઈં્ાનંો સગં્હ અને પરરવહન

દડરયાઈ કાચબા ઘણા સવંદેનશીલ િોય છે અને જો માળા બનાવતી વખતે તેમને ખલેલ પિોંચે તો તેઓ 

માળા બનાવવાન્ ંછોિીને સમદ્્મા ંપાછા વળી જઈ શકે છે. આ તબકે્ કાયજુકરોએ ઘણા કાળજીસભર િોવ્ ંજોઈએ 

કે જેથી કરીને તેઓ િલનચલન અને પ્રકાશસ્તોતોથી કાચબાઓ ખલેલ ન પામે. એકવાર ઈંિા ંમકૂવાન્ ંશરૂ 

થાય એટલે માદા કાચબાઓ પર જાણે માળા બનાવવાની ધનૂ સવાર થાય છે. આ ગાળામા ંમાદા કાચબાઓને 

કાળજીપવૂજુક પકિવામા ંઆવે તો પણ સામા્યત: તે કોઈપણ પ્રવતડક્યા કરતી નથી. અલબત,્ કેટલીક જાવતઓ 

માદા કાચબાઓ અ્ય જાવતઓ કરતા વધ ્સવંદેનશીલ િોઈ શકે છે. ઈંિા ંભેગા કરવા, ‘ટરૅણગંગ’ કરવ્ ંતથા 

પેશીઓના ંનમનૂા ભેગા કરવા-ં વગેરે તમામ કામો આ તબકે્ અથવા તો શકય િોય તો, માદા કાચબો ઈંિા ં

મકૂવાન્ ંકાયજુ પરૂૂ ંકરે તે પછી પાર પાિી શકાય છે.

બને તયા ંસધ્ી ઈંિા ંમકૂાયાના બે કલાકમા ંઈંિા ંભેગા ંકરવા જોઈએ, પડરવિન કરવા જોઈએ તથા ‘િરૅચરી’મા ં

મકૂાઈ જવા જોઈએ. જો ઈંિા ં૮-૧૦ કલાકમા ં(અથાજુત ઈંિા ંમકૂાયાની રાવત્એ) ભેગા કરી લેવાય તો તેમના 

બચવાની સારી એવી તકો િોય છે. જો ઈંિા ં૧૦ કલાક પછી ભેગા કરવામા ંઆવયા િોય તો તેમને ભેગા કરવામા,ં 

પડરવિન કરવામા ંતથા પન્:સથાવપત કરવામા ંભારે કાળજી રાખવી જોઈએ.

કેવળ એવા જ માળામાથંી ઈંિા ં ભેગા ંકરવા ંજોઈએ કે જેમને દડરયાઈ પાણીથી વિી જવાનો, ધોવાણનો 

અથવા માણસો કે રખિતા ંપ્રાણીઓ દ્ારા વશકાર થવાનો ભય િોય.ઈંિાનંે પલાનસટકની કે કપિાની થેલીમા ંભેગા 

કરવામા ંઆવે છે. જયારે માદા કાચબો ઈંિા ંમકૂી રહ્ો િોય તે દરવમયાન ઈંિા ંભેગા કરી શકાય છે, અથવા તો 

માદા પોતાનો માળો છોિી જાય તયારબાદ ઈંિા ંમાળામાથંી ખોદી કઢાય છે. જે થેલીઓ અથવા િોલ આ કામમા ં

વપરાય તે સાફ િોવી જોઈએ. કાચબાની નાની જાવતઓ જેવીકે ‘ડરિલી’ અને ‘િૉકસણબલ’ ના ંઈંિા ંશોધવા 

Collection of leatherback turtle eggs
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ઘણા ંસરળ િોય છે. બીજી તરફ કાચબાની મોટી જાવતઓના માળા શોધવા સરળ િોવા છતા,ં એકવાર તેઓ 

માળાને રેતીથી ઢાકંી દે તયાર પછી તેમના ઈંિા ંશોધવા ંમ્્ કેલ િોય છે. આથી, મોટી જાવતના ંકાચબાઓના ંઈંિા ં

માદા કાચબો ઈંિા ંમકૂી રિી િોય તે દરવમયાન કે તે પછી તરત જ શોધવ્ ંડિતાવિ છે. રેતીથી ઢંકાઈ ગયેલા 

માળાને શોધવાની એક રીત એવી છે કે જયારે માળો બની રહ્ો િોય તયારે એકાદ એવી દોરિી કે રંગીન ટેપ 

માળામા ંઉતારવી કે જેનો એક છેિો જમીનની સપાટી સધ્ી લબંાયેલો રિ.ે આમ, જયારે માદા કાચબો ઈંિા ંમકૂયા 

બાદ માળો રેતીથી ઢાકંી દે તો પણ પેલી દોરિી અથવા તો રંગીન ટેપને અનસ્રીને માળો શોધી કાઢી શકાય.

ઈંિા ંમકૂાઈ ગયાના ૧૦ કલાકથી વધ ્સમય થઈ ગયો િોય તો તેવા ડકસસાઓમા ંઈંિાનં ્ ંખબૂ કાળજીપવૂજુક 

પડરવિન અને પન્:સથાનાકંન (પન્:સથાપન) કરવ્ ંજોઈએ. આવા ંઈંિાનંે ગોળ ફરાવવા ન જોઈએ કે તેમને 

આઘાત કે ધક્ા ન લાગવા જોઈએ. આવા ઈંિાનંી કાળજી રાખવાનો ઉપાય એ છે કે તેમનો ઉપરનો ભાગ 

પેન્સલથી અંડકત કરવામા ં આવે તથા પડરવિન મટે િોલ/બાલટી કે ‘ટે્ર’ જેવા કિક દીવાલવાળા પાત્મા ં

રાખવામા ંઆવ.ે વળી, આવા પાત્મા ંજે તે માળાની સિજે ભીની રેતી ભરીને ઈંિાનંે તે રેતીમા ંમકૂવામા ંઆવ ે

છે કે જેથી ઈંિા ંપડરવિન અને પન્:સથાનાકંન (કે પન્:સથાપન) દરવમયાન િલે નડિ.

ક. પનુ:સથાનાકંન (પનુ:સથાપન)

ઈંિાનંા ં દરેક જથથા (‘કલચ’)ને પન્:સથાનાડંકત કરતી વખતે એ વાતન્ ં ધયાન રાખવ્ ં જોઈએ કે જયા ં

પન્:સથાનાકંન થઈ રહ્ ં િોય તયાનંા આવાસ (‘માઈક્ો-િરૅણબટરૅટ’) નો પ્રકાર શક્ િોય તયા ં સધ્ી ક્દરતી 

માળાના આવાસ જેવા િોવા જોઈએ. વળી, ઈંિાનંે ‘િરૅચરી’મા ંએટલી જ ઊંિાઈએ જમીનમા ંદાટવા જોઈએ, 

જેટલી ઊંિાઈએ તેઓ ક્દરતી માળામા ંદબાયેલા ંરિ ેછે. આ ઊંિાઈ, કાચબાની અલગ અલગ જાવતમા ંઅલગ 

અલગ િોઈ શકે છે. ‘િરૅચરી’મા ંબનાવવામા ંઆવતા કૃવત્મ માળાનો આકાર ક્દરતી માળા જેવો િોવો જોઈએ. 

માળામા ંઈંિાનંે કાળજીપવૂજુક મકૂવા જોઈએ તથા તેમના પર પ્રથમ ભીનાશવાળી રેતી ભરવી જોઈએ અને તયાર 

પછી, સપાટીએ સકૂી રેતીથી માળાને આવડરત કરવો જોઈએ. માળો એવો િોવો જોઈએ કે તે તણળયે ‘ફલાસક’ના 

આકારનો િોય તથા ઉપર તરફ સાકંિો િોય. માળામાનંા ંઈંિા ંસકૂી રેતીના સપંકજુમા ંન િોવા જોઈએ. ‘િરૅચરી’મા ં

Left: Basket enclosures. Right: Mesh enclosures 
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માળાની ઘનતા વધારે ન િોવી જોઈએ. બે માળાઓ વચચેન્ ંઅંતર ઓછામા ંઓછ ં૧ મીટર જેટલ્ ં(જો શક્ િોય 

તો ૨ મીટર) િોવ્ ંજોઈએ. આવ્ ંકરવાથી ઈંિાનંા ંવવકાસ દરવમયાન તેમની એકબીજા પરની અસરને વનવારી 

શકાય, તેમજ ‘િરૅચરી’ના કમજુચારીઓ માળાઓને ખલેલ પિોંચાિ્ા વવના ‘િરૅચરી’મા ં િરફર કરી શકે. દરેક 

માળાને નબંર આપવો જોઈએ અને તેની નોંધણી માડિતી પત્ક (‘િેટા-શીટ’)/ ‘િેટા રર્જસટર’મા ંથવી જોઈએ 

(ખાસ કરીને ઈંિા ંમકૂાયાની તારીખ અને ઈંિાનંી સખંયા વવશનેી માડિતી). આવ્ ંકરવાથી બચચાઓં ઈંિામંાથંી 

કઈ તારીખે બિાર આવશ ેતેનો ચોકસાઈપવૂજુકનો અંદાજ આપી શકાય, તેમજ અ્ય સશંોધનોમા ંમદદ મળે. 

એક નમનૂારૂપ ‘િરૅચરી િેટા-શીટ’ આ પન્સતકાના પડરવશષટમા ંઆપેલ છે. એક વખતમા ંમકૂાયેલ ઈંિાનંી સખંયા 

(‘કલચ સાઈઝ’), માળાન્ ંસથાન, જે તારીખે ઈંિા ંભેગા કયાજુ િોય તે તારીખ વગેરે જેવી માડિતી માળાની નજીક 

‘સાઈનબોિજુ’ પર મકૂવાની જરૂર િોતી નથી. ઊલટં્, દરેક માળા માટે જે નબંર નક્ી થયેલ િોય તે નબંર દશાજુવત ્ ં

‘પલેસ માકજુર’ જે તે માળા માટે િોવ્ ંજોઈએ તથા તે નબંરને સલંગન દડરયાઈ કાચબા માટેનો તમામ િેટા, િેટા-

રર્જસટરમા ંભરાવો જોઈએ. આવ્ ં‘પલેસ-માકજુર’ એટલે નાના ‘સાઈન બોિજુ’ વાળી કે ‘સાઈન બોિજુ’ વગરની લાકિી 

કે જે માળાની પિખે જ લગાવેલી િોય. 

(જુઓ આકમૃત ૬)

્. ‘હચૅરી’મા ંમનરીષિણ મા્ેટ બરંનાવરણ (‘એન્કલોઝર’)

કેટલીક ‘િરૅચરી’મા ંપ્રતયેક માળાને ફરતે જાળીવાળં બધંનાવરણ (‘ઍ્કલોઝર’) િોય છે. તેનો િતે ્ઈંિામંાથંી 

નીકળતા ંનવજાત બચચાઓંને તરત ગવતશીલ થતા અટકાવવાનો છે, જેથી તેમના વવશનેો ‘િેટા’ (માડિતી) 

એકવત્ત કરી શકાય અને તયારબાદ સમદ્્મા ંમક્ત કરી શકાય. અલબત ્નવજાત બચચાઓંને, તેઓ માળામાથંી 

નીકળે કે તરત જ સમદ્્મા ંમક્ત કરવા જોઈએ. ‘િરૅચરી’મા ંકમજુચારીગણ કાયાજુન્વત ન િોય તો માળામાથંી 

નીકળેલા ંનવજાત બચચાઓં લાબંા સમય સધ્ી બધંનાવરણ (‘એ્કલોઝર’) મા ંરિી શકે છે. તેના પડરણામ 

સવરૂપે (ખાસ કરીને જો ‘િરૅચરી’ પર તેજસવી સયૂજુપ્રકાશ રિતેો િોય તો) બચચાઓં થાકી જઈ શકે છે કે પછી 

મતૃ્ ્પણ પામી શકે છે. બધંનાવરણ (‘એ્કલોઝર’) તરીકે ‘ણચકન વાયર’ પ્રકારની જાળી કદી વાપરવી જોઈએ 

Excavation of relocated nests in a hatchery
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નડિ, કેમ કે જયારે બચચાઓં આવી જાળીમાથંી િોકં્ અને તરણપક્ષો (‘ફફલપસજુ’) બિાર કાઢે છે તયારે તેઓ 

આસાનીથી કપાઈ જઈ શકે છે. સાઠેંકિા વગેરેથી બનતી ટોપલીઓ બધંનાવરણ તરીકે વધ ્સારં્ કાયજુ કરે છે 

તથા માળાઓને ઈંિા-ંસેવનના અંવતમ તબકકાઓ માટે જરૂરી એવો છાયંો પણ આપે છે. આવો છાયંો, ખાસ કરીને 

ઉનાળા દરમ્યાન થઈ શકતા બચચાઓંના મતૃ્ન્ો દર ઘટાિવામા ંમદદરૂપ થઈ શકે છે. જો કે, માળાઓ ઈંિાનંા 

શરૂઆતના સેવનકાળ દરમ્યાન છાયા િઠેળ આવવા ન જોઈએ. કેમ કે, તેવ ્ ંથાય તો ઈંિામંાથંી અવતરતા નર 

અને માદા બચચાઓંના ંગણ્ોતર (‘સેકસ રેવશયો’) પર અસર પિે છે. ગીચ માનવ-વસતીવાળા કાઠંાવવસતારોમા ં

ટોપલીઓ ચોરાઈ જવાનો ભય રિલેો િોય છે. ટોપલીઓ ચોરાઈ ન જાય તે માટે તેમના તણળયે કાણ્ ંપાિીને 

તેમને અ્ય કોઈ કામ માટે અયોગય બનાવી દઈ શકાય ને એ રીતે ટોપલીઓ ચોરાઈ જવાનો ભય વનવારી 

શકાય. જો બધંનાવરણ મખ્યતવે નવજાત બચચાઓંને અંક્શમા ંરાખવા માટે વાપરવામા ંઆવતા િોય તો તેમને 

ઈંિાનંા સેવનકાળ દરમ્યાન જ વાપરવા જોઈએ.

ઈ. બચચાઓંનુ ંમવમકુકતકરણ

‘િરૅચરી’ના કમજુચારીઓએ પ્રતયેક માળામાથંી બચચાઓં બિાર આવશ ેતેવી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. બચચાઓંના 

માળામાથંી બિાર આવવાની અપેણક્ષત તારીખનો અંદાજ ઈંિા ંભેગા કરેલ તારીખના આધારે કરી શકાય છે. આ 

અપેણક્ષત તારીખ, કાચબાની જાવત અને વષજુના સમયગાળા પર આધાડરત િોય છે. વળી, ઈંિામંાથંી બચચ્ ંબિાર 

નીકળવાની પ્રડકયા (‘િરૅણચંગ’) શરૂ થવાને કારણે માળાની ઉપરની સપાટીની રેતીમા ંજે ફેરફાર (‘કેવવંગ ઈન’) 

થાય છે, તેના આધારે પણ બચચાઓંની માળામાથંી બિાર આવવાની તેની અપેણક્ષત તારીખ અંદાજી શકાય છે. 

‘િરૅણચંગ’ શરૂ થાય તેના બે-ત્ણ ડદવસ બાદ નવજાત બચચાઓં માળામાથંી બિાર આવવાન્ ંશરૂ કરે છે. જેવા 

બચચાઓં બિાર આવ ેકે તરત જ તેમને રૂથ/સમિૂમા ંસમદ્્મા ંમક્ત કરવા/છોિવા જોઈએ. જો કે દડરયામા ં

બચચાઓં છોિવાની ડક્યા રાત્ે અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ જગયાએથી થવી જોઈએ. નડિતર જે જીવો 

કાચબાના ંબચચાઓંનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા િોય તેમને માટે ભોજનાલય ખોલવા જેવી બાબત બની 

જાય (જેમ કે કાચબાના ંબચચાઓંનો વશકાર કરતી માછલીઓ શીખી જાય કે કયા ચોક્સ સમયે અને સથળે 

બચચાઓં મક્ત કરવામા ંઆવ ેછે, ને આસાનીથી વશકાર કરવા માિેં). નવજાત બચચાઓંને સીધા દડરયામા ંછોિી 

મકૂવાને બદલે તેઓને એ રીતે છોિવા જોઈએ કે જેથી તેઓ રેતાળ દડરયાકાઠંાને પેટે ઘસિાઈને પાર કરે અને 

તયારબાદ દડરયામા ંપ્રવશે.ે આવ્ ંએટલા માટે કરવ્ ંજોઈએ કે જેથી તેમના પર જે કાઈં અનમ્દ્્ણ (‘ઈનમ્પ્ર્ટીંગ) 

થવ્ ંજરૂરી િોય તે થઈ શકે. જો કે, તેજસવી સયૂજુપ્રકાશ િોય કે પછી રેતી ગરમ િોય તો આ ન થવા દેવ્ ંજોઈએ. 

જો નવજાત બચચાઓંને દડરયામા ંમક્ત કરવાની ડક્યા તરતમા ંકરવી શક્ ન િોય તો બચચાઓંને ઠંિા અને 

અંધારામા ંરાખેલ પોચા કે ભેજવાળા કપિામા ંકે કોથળામા/ંથેલામા ંરાખવા જોઈએ. તેમને પાણી ભરેલી િોલ/

બાલદીમા ંરાખવા નડિ કેમ કે તેમ કરવાથી તેઓ તયાજુ કરવાની ધનૂમા,ં ઈંિા-અવસથામા ંમળેલ સગં્ડિત ‘યોક 

ડરઝવજુ’ ખતમ કરી નાખશ.ે વાસતવમા,ં તેમને ‘યોક ડરઝવજુ’ તેમજ તરવાની ધનૂ એમ બનંેની જરૂર િોય છે. 

નવજાત બચચાઓંને પાણી ભરેલ પાત્મા ંપણ રાખવા ન જોઈએ. તેઓ માળામાથંી બિાર નીકળે એટલે શક્ 

તેટલી જલદીથી દડરયામા ંમક્ત કરવા જોઈએ. (આકમૃત ૮ જુઓ)
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૩.૨.૩ દડરયાકાઠંાનો પ્રબધંન કાયજુક્મ 

દડરયાઈ કાચબાના સરંક્ષણમા ં‘િરૅચરી’ િરિમંેશ આદશજુ ઉકેલ નથી િોતો કેમ કે તેઓ ક્દરતી ઘટનાક્મ સાથ ે

સારી એવી જોિ-તોિ (‘મૅવનપ્લ્ેશન’) માગંી લે છે. તેને માટે સારા એવા માનવ-સસંાધનોની જરૂર પિે છે તથા 

ઈંિામંાથંી બચચાઓં જ્મવાનો દર (‘િરૅણચંગ રેટ’) ઓછો િોઈ શકે છે. આથી ‘િરૅચરી’ પ્રબધંનના વવકલપ તરીકે 

દડરયાકંાઠંા પર ક્દરતી રીતે બનેલ માળાઓને રક્ષણ આપવાનો અણભગમ પણ ઉપયોગમા ંલેવાય છે. કેટલાક 

લોકો દલીલ કરી શકે છે કે દડરયાકંાઠેં ક્દરતી માળાઓના પ્રબધંનના ભાગરૂપે દડરયાકંાઠંાની માનવવસાિતો 

તથા વશકારી પ્રાણીઓને સપંણૂજુપણે દૂર કરવા જોઈએ. વાસતવમા ંઆવા રસતાઓ અનૈવતક તથા અશક્ િોય 

છે. વાસતવમા ંમાળાવાળા દડરયાકાઠંાના પ્રબધંન અથવે કે માળાના સથળ પરના રક્ષણ માટે વવવવધ પગલા ંલેવા ં

પિે છે.

અ. દરરયાકાઠંા ‘પલૅટ્રોક્લંગ’ અને માળાઓનો ‘દેખાવપલ્ટો’

 

માળાવાળા દડરયાકાઠેં દેખરેખ રાખનાર કમજુચારીઓની િાજરી અથવા તો સશંોધકોની િાજરી ઘણી વખત 

ઈંિાચંોરોને પાછી પાની કરવા મજબરૂ કરે છે. અલબત,્ ઈંિા ંઉઠાવનારાઓને ખબર િોવી જોઈએ કે તેમની આ 

પ્રવવૃત ગેરકાયદેસર છે. આવી પડરનસથવત માટે પ્રથમ તો આવા લોકોને વ્યજીવ કાયદાઓનો પડરચય કરાવવો 

જોઈએ. ભારતના સમદ્્ વવસતારોમા ંમળતી કાચબાની પાચંેય જાવતઓ ભારતીય વ્યજીવ (૧૯૭૨) ધારાના 

‘શિે્અ્લ-૧’ અ્વયે સર્ણક્ષત જાવતઓ છે. આમ, આ કાચબાઓ અને તેમના ંઈંિાઓં કાયદા દ્ારા સપંણૂજુપણે 

રણક્ષત છે અને તેથી તેમને નક્સાન પિોંચાિનારાઓને સાત વષજુ સધ્ીની જેલની સજા થઈ શકે છે. ઈંિા ં

ઉઠાવગીરોને રોકવા વવવવધ ક્ષેવત્ય ઉપાયો પણ કરી શકાય છે. જેમ કે, માદા કાચબા દ્ારા છોિવામા ંઆવલેી 

નીિવનમાજુણની વનશાનીઓ દૂર કરી શકાય. બીજા શબદોમા ં કિીએ તો માદા કાચબાના ચાલવાથી દડરયાકાઠેં 

પિેલ ચીલા/કેિીઓ ભ ૂસંી નાખી શકાય, તેમજ નીિ-સથાન પર રેતીને સપાટ કરી શકાય. આ ઉપરાતં, ઈંિા ં

ઉઠાવગીરોને માળાના સથાન અંગે મ ૂઝંવવા માટે માળાની આર્બાર્ ઘણાબધા ંપગલાનંી છાપ મકૂી શકાય તથા 

૧ થી ૧.૫ ઈંચ વયાસ વાળી લાકિીથી રેતીમા ંકાણા ંપાિી શકાય. માળાઓ પાસે પગલાનંી છાપ છોિવાથી 

અને લાકિીથી રેતીમા ં છેદ પાિવાથી એવો દેખાવ ઊભો થાય છે કે જાણે તેવી જગયાઓ પર માળા ખોદીને 

ઈંિા ંઉઠાવવાની કામગીરી થઈ ચકૂી છે. આવા દેખાવથી ઈંિા ંઉઠાવગીરો વધ ્શોધ કરતા અટકે છે. માળાઓને 

અમક્ પ્રકારની વાસ (જેમ કે મતૂ્) દ્ારા વશકારી પ્રાણીઓથી બચાવી શકવાની શક્તા ખરી, પરંત ્આવા ઉપાયો 

પ્રભાવી િોવાના પર્ાવા મળેલા નથી. 

ઈંિાનંે બચાવવાનો બીજો એક ઉપાય એ છે કે તેમને માળામાથંી કાઢીને માળાની મળૂ જગયાની ક્ાકં નજીકમાજં 

(‘િરૅચરી’ વગર) પન્:સથાનાડંકત (કે પન્:સથાવપત) કરવા. આ ઉપાયથી ઈંિા ંઉઠાવગીરો અને વશકારીઓને થાપ 

ખવિાવી શકાય. તેટલ્ ંજ નડિ પરંત,્ તેમા ં‘િરૅચરી’ જેવી રચનાઓ ઊભી કરવાની પણ જરૂડરયાત રિતેી નથી. 

આ ઉપાયમા ંઈંિાનંા પન્:સથાનાકંનનો ‘પ્રૉટોકોલ’ તો ‘િરૅચરી’ પ્રબધંનમા ં િોય તેવો જ રિ ેછે. જો કે સથાવનક 

ઓળખણચહ્ોનો ઉપયોગ કરીને માળાની જગયાઓ કાળજીપવૂજુક નકકી કરવી પિે છે. વળી, દડરયાકાઠેં પ્રકાશના 

કૃવત્મ સ્તોતની િાજરી િોય તો માળામાથંી નીકળેલા ંનવજાત બચચાઓં પથભ્રષટ થવાનો ભય રિ ેછે. આમ, 

માળામાથંી બચચાઓં બિાર નીકળવાના ગાળામા ંદેખરેખ રાખવી જરૂરી િોય છે, જેથી કરીને વશકારીઓ ખોદીને 
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પણ ઈંિા ંકાઢી ન શકે. વળી, જાળીની ‘સાઈઝ’ એટલી િોવી જોઈએ કે જેથી ઈંિામંાથંી બિાર નીકળેલા ંનવજાત 

બચચાઓં તેમા ંથઈને પસાર થઈ શકે. માળાને શોધવાના પ્રયતનો દરમ્યાન ઈંિા ંઉઠાવગીરો કે ક્તિૂલગ્વસત 

વયનકતઓન્ ંધયાન ખેંચાઈ શકે છે. તેવ ્ ંન થાય તે માટે, માળાન્ ંસથાન ઝિપભેર નક્ી કરવા માળામા ંરંગીન 

ટેપ એ રીતે લગાવવી જોઈએ કે જેથી તે રેતાળ જમીનની સપાટી સધ્ી કે એની સિજે નીચે સધ્ી લબંાયેલી િોય.

બ. જમીનમા ંદાબેલ જાળી અને પાજંરંુ

 

ઈંિા ંમકૂાયા બાદના તર્તના ગાળામા ંતેમનો વશકાર થઈ જવાની મોટી શક્તા િોય છે. આથી, એકવાર 

ઈંિા ંમકૂાઈ જાય કે તરત જ તેમને રક્ષણ મળવ્ ંજરૂરી િોય છે. વળી, આશરે ૩૦ ડદવસ બાદ જયારે માળાન્ ં

તાપમાન અમક્ ચોકકસ કક્ષાએ પિોંચે (ઈંિામંા ં વવકાસ પામતા ગભજુની ચયાપચવયક ગરમીને લીધે), તયારે 

આવા ઈંિામંાથંી અમક્ વાસ છૂટે છે. માસંભક્ષી પ્રાણીઓ (જેવા ંકે કતૂરા)ં આ વાસ પારખીને કાચબાના ંમાળા 

શોધી કાઢી શકે છે. [અલબત, આવા પ્રાણીઓ તાજાં બનેલા ંમાળાની પણ ભાળ મેળવી શકે છે.] ઈંિામંાથંી 

બિાર નીકળતા ંનવજાત બચચાઓં તો સપષટરૂપે વશકાર થઈ જવાના જોખમ િઠેળ િોય છે. આવ્ ંખાસ કરીને 

તયારે બને છે કે જયારે દડરયાકાઠેં પ્રકાશના કૃવત્મ સ્તોત િાજર િોય કેમ કે, આવા સ્તોતોથી ઈંિામંાથંી નીકળતા ં

બચચાઓં પથભ્રષટ બને છે. આવા ડકસસાઓમા ંમાળાઓને સમગ્ સેવનકાળ દરમ્યાન રક્ષણ આપવ્ ંજરૂરી છે. 

જે દડરયાકાઠંાઓ પર કતૂરા ંઅને ભ ૂિં જેવા પ્રાણીઓ તરફથી માળા/ઈંિાનંે મખ્ય ભય િોય તે દડરયાકાઠેં પ્રતયેક 

માળાની ફરતે જાળી અથવા પાજંરંુ બનાવવ્ ંશકય િોય છે. આવી જાળીને જમીનમા ંઊંિે સધ્ી દબાવવી કેમ કે 

તેમ કરવાથી વશકારીઓ દ્ારા ઈંિા ંખોદી કાઢવા સામે રક્ષણ મળે છે. જાળીની ‘સાઈઝ’ એટલી મોટી િોવી જોઈએ 

કે કાચબાના નવજાત બચચાઓં તેમા ંથઈને નીકળી શકે (ખાસ કરીને જો ‘િરૅચરી’ માનંા માળાઓન્ ંધયાન રાખી 

શકાય તેવ્ ંના િોય તયારે).

ક. મશકારીઓ પર અંકુશ

કયારેક કાચબાના ંઈંિા ંવગેરે ખાનારા ંવશકારી પ્રાણીઓ પર કાબ ્રાખવાનો ઉતમ રસતો તેમનો નાશ કરવાનો 

િોય છે. જો કે આ પગલ્ ંતયારે જ લઈ શકાય કે જયારે આવા વશકારીઓ અધજુ-પાલત/્ પાલતમ્ાથંી પ્રાકૃવતક 

અવસથામા ં પરતેલ (‘ફેરલ’), દાખલ કરાયેલા (‘ઈંટ્રોિ્સ્િ’) અને બિોળો ફેલાવો ધરાવતા પ્રાણીઓ િોય. 

જે તે પ્રદેશના ંમળૂ રિવેાસી એવા ંવ્ય વશકારી પ્રાણીઓનો નાશ કરવામા ંઆવ ેતો તેનાથી દડરયાકાઠંાના 

પડરસરતતં્ના સતંલ્ન ઉપર નકારાતમક અસર પિી શકે છે. વળી, વશકારી પ્રાણીઓનો નાશ કરવાનો અણભગમ 

ભારતના અનેક ભાગોના દડરયાકાઠંાઓ પર ણબનઅસરકારક પર્વાર થાય કેમ કે રખિતા કતૂરા જેવા વશકારીઓ 

અિીં બેસમ્ાર સખંયામા ંિોય છે. વશકારીઓના નાશની રીત છૂટાછવાયા દડરયાકાઠંા માટે ચાલી શકે, જેમ કે 

વનકોબાર ટાપઓ્ પરના ડકનારા. અમક્ પ્રકારના રસાયણો એવા િોય છે કે જેમને ખાવાથી પ્રવતકળૂ શારીડરક 

લક્ષણો ઉદભવતા િોય છે, દ્ભાજુગયે, આવા રસાયણો કાચબાના ં વશકારી પ્રાણીઓ પર ખાસ કારગત નીવિયા ં

નથી. (જુઓ આકમૃત ૯)
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૩.૨.૪ ‘િેટા’ (માડિતી) ન્ ંએકત્ીકરણ

કોઈપણ સરંક્ષણ કાયજુક્મની સફળતામા ંણબનચકૂ ‘િેટા’(માડિતી)ન્ ંએકત્ીકરણ ખબૂ મિતવ ધરાવ ેછે. કોઈપણ 

પ્રજનનઋત ્દરમ્યાન માળો બનાવતા કાચબાઓની સખંયા અથવા તો કોઈએક દડરયાકાઠા ંપર (ઈંિા ંસડિત) 

માળાની સખંયા વગેરે જેવી માડિતી/’િેટા’, કાચબાઓની વસતીન્ ંવલણ (‘ટ્રેંિ’) દશાજુવી શકે છે. અલબત,્ આવા 

પ્રયતનો વષષો-વષષો વચચે અને વવવવધ સશંોધન ટ્કિીઓ વચચે એક ધોરણ-સથાપન (અથાજુત,્ ‘સટા્િિાજુઈઝેશન’) 

માગંી લે છે. માળા ની ઊંિાઈને લગતો ‘િેટા’ જે તે ‘િરૅચરી’ની પન્:સથાનાકંનને લગતી પ્રસથાવપત રીત/

લઢણ નક્ી કરે છે. કોઈપણ કાચબાની જાવતમા ં કોઈ એક વખતમા ં મકૂાતા ં ઈંિાનંી સખંયા અને ઈંિામંાથંી 

બચચાઓં બિાર આવવાનો દર એ તે જાવતને લગતી મિતવની પ્રજનનવવષયક માડિતી આપી શકે છે. ‘િરૅચરી’ 

પ્રબધંન કાયજુક્મોમા,ં બચચાઓંની ઈંિામંાથંી અને માળામાથંી બિાર આવવાની સફળતાનો દર શોધવો/જાણવો 

એક મિતવની બાબત છે કેમ કે તે દ્ારા આપણે મલૂયાકંન કરી શકીએ છીએ કે પ્રબધંન કાયજુક્મોમા ં કંઈપણ 

અસાધારણપણે ખોટં્ તો નથી થઈ રહ્ ંને? જો કંઈપણ ખોટં્ થઈ રહ્ ંછે તેમ લાગે તો યોગય સધ્ારો કરી શકાય 

છે. પડરવશષટમા ંનમનૂાઓની ‘િેટા-શીટ’ (માડિતી-પત્ક) આપેલ છે તે જોવ્.ં

દરરયાઈ કાચબાના માળાઓનુ ંપરીષિણ

માળા વવશેની માડિતી કાચબાના સરંક્ષણ અને સશંોધન માટે મિતવની િોય છે. માળાની ઊંિાઈ વવશનેો ‘િેટા’, 

‘િરૅચરી’ પન્:સથાનાકંન ની રીત/લઢણ નક્ી કરે છે. કાચબાની કોઈ જાવતમા,ં એક વખતમા ંકેટલા ંઈંિા ંમકૂાય છે 

તેના વવશનેો તથા ઈંિામંાથંી બચચાઓં બિાર આવવાની સફળતાના દર વવશનેો ‘િેટા’ કાચબાની તે જાવત માટે 

પ્રજનનવવષયક માડિતી પરૂી પાિે છે. ‘િરૅચરી’ પ્રબધંન કાયજુક્મોમા ંબચચાઓંની ઈંિામંાથી અને માળામાથંી બિાર 

આવવાની સફળતાનો દર શોધવો/જાણવો એક મિતવની બાબત છે કેમ કે તે દ્ારા આપણે મલૂયાકંન કરી શકીએ 

છીએ કે પ્રબધંન કાયજુક્મોમા ંકંઈપણ અસાધારણપણે ખોટં્ તો નથી થઈ રહ્ ંને? જો કંઈપણ ખોટં્ થઈ રહ્ ંછે 

તેમ લાગે તો યોગય સધ્ારો કરી શકાય છે. આવા પ્રયતનો ઘણા ંવષષો સધ્ી ચાલ ્રિ ેતે જરૂરી છે કેમ કે તેના 

દ્ારા મળતા ‘િેટા’ પરથી અનમ્ાનો/તકજુ કરી શકાય છે કે જે પ્રબધંનને લગતા વનણજુયો લેવામા ંજરૂરી િોય છે. 

( જુઓ આકમૃત ૧૦)

’કલચ સાઈઝ’

‘કલચ સાઈઝ’ એટલે માળામા ં કોઈ એક વખતમા ંમકૂાયેલ ઈંિાનંી સખંયા. દડરયાઈ કાચબા (ખાસ કરીને 

‘લેધરબૅક’ જાવતના) જે ઈંિા ંમકેૂ છે, તેમાનંા કેટલાકં અપવાદાતમક િોય છે. જેમ કે, જદદી વગરના ંઈંિા ં(કે જે 

સાધારણ ઈંિા ંકરતા ંનાના િોય છે) અને એકથી વધ ્જદદીવાળા (બહ-્જદદીય)ઈંિા ંવગેરે. જદદી વગરના ંઈંિાનંે 

ગણતરીમા લેવાતા ંનથી, જયારે દરેક બહ-્જદદીય ઈંિાને એક ઈંિા તરીકે ગણવામા ંઆવ ેછે. ‘કલચ-સાઈઝ’ જે 

વખતે ઈંિા ંમકૂાઈ રહ્ા િોય છે તયારે નક્ી કરવામા ંઆવ ેછે. ખાસ કરીને જો ઈંિા ં‘િરૅચરી’મા ંપન્:સથાનાકંન માટે 

એકવત્ત કરવામા ંઆવી રહ્ા િોય તો અચકૂપણે ઈંિા ંમકૂાઈ રહ્ા ંિોય તયારે જ ‘કલચ સાઈઝ’ ગણવામા ંઆવ ે

છે. જો માળા ક્દરતી િોય અને મળૂ જગયાએ િોય તો તમામ માળા માટે નડિ, પણ ક્લ માળાના યોગય પ્રમાણમા ં

માળા નક્ી કરી, તેમના માટે ‘કલચ સાઈઝ’ શોધવામા ંઆવ ેતો તે ઉપયોગી િોય છે. બચચાઓં ઈંિામંાથી બિાર 
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નીકળે તયાર પછી રિી ગયેલા ંઈંિાનંા ંકોચલા ંતેમજ માળામાનંા અ્ય તતતવોની ગણતરી કરીને પણ નકકી કરી 

શકાય છે. જો એકવત્ત કરેલા ંઈંિામંાથંી કેટલાકં ‘િરૅચરી’મા ંવાપરવામા ંન આવ ે(કદાચ તટૂી જવાને કારણે) તો 

તે માડિતીનો રેકૉિજુ રાખવો જરૂરી છે.

ઈં્ાનંી માપણી અને વજન કરવું

ઈંિાનંી માપણી કરવી અને તેન્ ંવજન કરવ્ ંએ જો કોઈ સશંોધનનો ચોકકસ િતે ્ના િોય તો ફરર્જયાત નથી. 

તે માટે માળામા ંરિલેા ંઈંિાનંા જથથામાથંી ઓછામા ંઓછા કોઈપણ દસ ઈંિા ંપસદં કરવામા ંઆવ ેછે અને 

તેમના પરની રેતી વગેરેને સાફ કરવામા ંઆવ ેછે. પસદં કરાયેલા દરેક ઈંિાનો મિતમ અને લઘત્મ વયાસ 

માપીને તેની નોંધણી કરવામા ંઆવ ેછે અને તેમની સરેરાશ પરથી જે તે ઈંિાનંો વયાસ શોધવામા ંઆવ ેછે. જે જે 

ઈંિાનો વયાસ માપેલ િોય તે તે ઈંિાન્ ંવજન વજનકાટંા (નસપ્રિંગ બૅલેંસ અથવા ઈલેનકટ્રકલ બૅલેંસ)થી કરવામા ં

આવ ેછે. જો વજનકાટંો બહ ્ચોકસાઈવાળો ન િોય તો એક એક ઈંિાન્ ંઅલગ અલગ વજન કરવાને બદલે, 

ઈંિાનંા ંઝૂમખાન્ ંવજન કરીને તેના આધારે એક ઈંિાન્ ંસરેરાશ વજન નક્ી કરી શકાય છે.

માળા અંગેનો ‘્ે્ટા’ (મારહતી)

‘િરૅચરી’મા ંઅથવા માળાની ક્દરતી/મળૂ જગયાએ માળામા ંરિી ગયેલ અવશષેો/ચીજો અંગેનો ‘િેટા’, ઈંિાનંા 

સેવનકાળ દરમ્યાન જે મ્્ કેલીઓ આવલેી તે દશાજુવી શકે છે.

માળાની ચીજોને મવમવર પ્રકારોમા ંવહેંચી શકાય છે; જેમ કે:

S = Shells (કોચલા)ં જેમાથંી બચચાઓં બિાર આવી ગયા િોય તેવા ંઈંિાનંા ંખાલી કોચલાનંી સખંયા.

E = Emerged (અવતડરત) માળામાથંી બિાર આવલે નવજાત બચચાઓં

LIN = Live in Nest (માળામા ંજીવવત) માળામા ંિજી જીવવત િોય તેવા ંનવજાત બચચાઓં

DIN = Dead in Nest (માળામા ંમતૃ) માળામા ંમતૃ્ ્પામ્યા િોય તેવા ંનવજાત બચચાઓં 

DPE = Dead hatchling in pipped egg (ઈંિામાથંી બિાર આવવા બચચા ં દ્ારા છેદાયેલ ઈંિામંા ં મતૃ  

બચચાઓં)

LPE = Live hatchling in pipped egg (ઈંિામાથંી બિાર આવવા બચચા ંદ્ારા છેદાયેલ ઈંિામંા ંજીવવત 

બચચાઓં)

P = Predated (વશકારનો ભોગ બનેલ) ઈંિાનંા ંઅવશષેો/મતૃ ભ્ણૂ સાથનેા ખલ્લા, અંશત:/લગભગ 

આખા ંકોચલા ંજેમાથંી બચચ્ ંઅવતડરત ન થ્્ ંિોય તેવા ંઈંિાં

UD = ભ્ણૂ વવનાના અવવકવસત ઈંિા ંકે જેમાથંી બચચ્ ંઅવતડરત ન થ્્ ંિોય.

UH = નાના ભ્ણૂવાળા એવા ંબચચ્ ંઅવતડરત થયા વવનાના ઈંિાં

UHT = સપંણૂજુ ભ્ણૂવાળા એવા ંબચચ્ ંઅવતડરત થયા વવનાના ઈંિાં

કોચલા ં(‘શેલસ’): જે ઈંિામંાથી બચચાઓં અવતરી ચકૂ્ા િોય તેવા ંઈંિાનંા કોચલાનંી ગણતરી કરવી અઘરી 

િોય છે. એવી ગણતરીની ચોકસાઈનો આધાર, ગણતરી કરનાર કમજુચારીની ક્શળતા અને અનભ્વ પર છે. 
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જે કોચલા ંઈંિાનંા ૫૦% થી વધારે િોય તેમને જ ગણતરીમા ંલેવા ંજોઈએ. નાના નાના ટ્કિાની ગણતરી 
કરવી જોઈએ નડિ. તમામ (નવા તથા અનભ્વી બનંે) કમજુચારીઓએ પોતાની ગણતરીની ભલૂને ‘કરૅણલબ્ેટ’ 
કરવી જોઈએ. અ્ય શબદોમા કિીએ તો પોતાની ગણતરીની ચોકસાઈ પ્રમાણબધધ કરવા એવા માળાઓ માટે 
કોચલાઓંની ગણતરી કરવી જોઈએ કે જેમની ‘કલચ સાઈઝ’ જાણીતી િોય. (અલબત, જો ‘િરૅચરી’ની અંદર પણ 
ઈંિાનંો વશકાર થતો િોય તો આ પ્રકારના ‘કરૅણલબ્ેશન’ પર અસર પિશ.ે)

અમવકમસત ઈં્ા:ં કેટલાકં ઈંિા ંવધંય િોઈ શકે છે, ને બીજાં કેટલાકમા ંબહ ્નાન્,ં ઓળખી ના શકાય તેવ્ ંભણૃ 
િોઈ શકે છે, જે કાળજીપવૂજુકના, ઊંિાણભરેલા પરીક્ષણ વવના તથા પરૂતી સાધનસામગ્ી અને તાલીમ વવના કરી 
શકાત ્ ંનથી.

 
‘કલચ સાઈઝ’ ની ગણતરી:
 
અંદાર્જત ક્લ ‘કલચ’ = કોચલા વગરના ઘટકો + કોચલા સાથનેા ઘટકો
CS (‘Clutch size’) = (E + LIN + DIN)  + (UD + UH + UHT + DPE + LPE) + P

ઉપરના સમીકરણમા;ં 

કોચલા ંવગરના ઘટકો = બચચાઓં અવતડરત થયા િોય તેવા ઈંિાનંી સખંયા
(S) = અવતડરત (E) + માળામા ંજીવવત બચચાઓં (LIN) 
  + માળામા ંમતૃ બચચાઓં (DIN)

જો ઈંિામંાથંી અવતડરત બચચાઓંની ક્લ સખંયા ખબર ના િોય (જેમ કે, જો કેટલાકં બચચાઓં ગણતરી પિલેા ં
જ છટકી ગયા િોય), E = S – (LIN + DIN)

ઈંિા ંઅને માળામાથી બચચાઓં અવતડરત થવાની સફળતાના પ્રમાણની ગણતરી;

જો ‘કલચ સાઈઝ’, ઈંિામંાથંી અવતરેલ બચચાઓં ગણીને શોધવામા ંઆવી િોય તો;

Emergence success (%) [માળામાથંી બચચાઓં અવતરવાની સફળતા(%)] = (E / CS)  x 100
Hatching success (%) [ઈંિામંાથંી બચચાઓં અવતરવાની સફળતા(%)]  = [(E + LIN + DIN)  

      / CS] x 100

જો ‘કલચ સાઈઝ’ ઈંિાનંા ંકોચલા ંગણીને શોધવામા ંઆવી િોય તો, 

Emergence success (%) [માળામાથંી બચચાઓં અવતરવાની સફળતા (%)] = [S – (LIN + DIN) 
      / CS] × 100
Hatching success (%) [ઈંિામંાથંી બચચાઓં અવતરવાની સફળતા (%)]  = (S / CS) x 100
 

ક્લ ‘કલચ સાઈઝ’ ગણવા માટે ઈંિાનંા એકત્ીકરણ અને પન્:સથાનાકંન વચચે જે ઈંિા ંગમ્ાવયા િોય (તટૂી 

જવાથી કે ‘િરૅચરી’મા વશકારનો ભોગ બનવાથી) એવા ંઈંિાઓંને પણ ગણવા ંજોઈએ. 
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૩.૨.૫. વશક્ષણ અને જાગવૃત

’િરૅચરી’ અને દડરયાકાઠંાના પ્રબધંન કાયજુક્મો વશક્ષણ અને જાગવૃત માટેની ઉતમ તકો પરૂી પાિે છે. તેને લીધે 

વ્યજીવ પ્રેમીઓ તથા શાળા-કૉલેજોના વવદ્ાથલીઓ સરંક્ષણ કાયજુક્મોમા ંભાગ લઈ સરંક્ષણમા ંપ્રદાન આપી શકે 

છે. આને કારણે તેમને વ્યજીવ સશંોધન અંગેન્ ંપાયાન્ ંવશક્ષણ મળે છે તથા ચાવીરૂપ સરંક્ષણ મદ્્દાઓ વવશ ે

ખયાલ મળે છે.

જો નાણાભિંોળ પ્રાપય િોય તો પાયાની માડિતી આપત્ ં કેટલ્કં સાડિતય ’િરૅચરી’ ના મલ્ાકાતીઓને આપી 

શકાય અથવા તો કાચબાના સરંક્ષણમા ંભાગ લેનારાઓને ‘ટટજુલ વૉક’ દરમ્યાન આપી શકાય. ‘ટટજુલ વૉક’ 

દરમ્યાન મૌણખક રીતે કે લખાણમા ંયોગય વતજુણકૂ વવશ ેસપષટ સચૂનો આપવા જોઈએ, જેમા ંમાળા બનાવતા 

કાચબા પ્રતયેની વતજુણકૂનો ખાસ સમાવશે થવો જોઈએ. ભાગ લેનારાઓને માગજુદશજુન આપવા માટે પરૂતી 

સખંયામા ંસવયસંેવકો િોવા જોઈએ. 

વવદ્ાથલીઓ અને બાળકો માટે, તેમજ અ્ય લોકો માટે કાચબાના નવજાત બચચાઓં દડરયામા ંછોિવાની પ્રવવૃત 

ખબૂ રોમાચંક િોય છે. કાચબાના ંબચચાઓંને રાવત્ના સમયે કે પરોડઢયે મક્ત કરવા જોઈએ અને તેમને દડરયામા ં

સીધેસીધા છોિી મકૂવાને બદલે તેઓ રેતાળ દડરયાકાઠંા પર ચાલીને, કાઠંાને પાર કરીને દડરયામા ંપ્રવશે ેતેવી 

જોગવાઈ કરવી જોઈએ. ભાગ લેનાર દરેક વયનકતને થોિાકં બચચાઓંની દેખરેખ સોંપવી જોઈએ અને તેઓએ 

બચચાઓં સમદ્્મા ંપ્રવશેી તરવા ના લાગે તયા ંસધ્ી ધયાન રાખવ્ ંજોઈએ. 

બચચાઓંના ંમોટા ંરૂથ/સમિૂ માટે, દડરયાકાઠંાનો અમકૂ ડિસસો ઘરેી લેવો કે ‘કૉિજુન’ કરી લેવો જોઈએ ને તેમા ં

એવી ગોઠવણ કરવી જોઈએ કે બચચાઓં ખલ્લા કાઠંા-વવસતારમા ંસમદ્્ તરફ પેટે ચાલીને જતા ંિોય અને પાછળ 

સરંક્ષણ કમજુચારીઓ/સવયસંેવકો સમાતંર રેખાઓમા ંદેખરેખ રાખવા ચાલતા િોય. 

સવયસંેવકોને તથા સરંક્ષણમા ંભાગ લેનાર અ્ય વયનકતઓને દડરયાઈ કાચબાઓના જીવવવજ્ાન (‘બાયોલોજી’) 

વવશ ેતથા સરંક્ષણ અને પ્રબધંન તકવનકો વવશ ેમાડિતગાર કરવા જોઈએ. તેઓને દડરયાઈ કાચબા વવશનેા 

સામા્ય લેખો અને પડરચય પન્સતકાઓ વાચંવા માટે ઉતજેન આપવ્ ંજોઈએ અને તેઓ આ વવષયને લગત્ ંવધ ્

સાડિતય વાચંે તથા વધ ્વબેસાઈટ ર્એ તે માટે પણ ઉતજેન આપવ્ ંજોઈએ. તેઓને સરંક્ષણ કાયજુક્મમા ંપ્રદાન 

કરી શકે તે માટે જરૂરી એવી તકવનકોથી માડિતગાર કરવા જોઈએ. (જુઓ આકમૃત ૧૧)

૩.૨.૬ સથામનક વસાહતો આરારરત સરંષિણ

એ એક આદશજુ પડરનસથવત છે કે જેમા ંસથાવનક લોકો (વસાિતો) સરંક્ષણ કાયજુક્મ ચલાવ ેઅને તેન્ ંસિભાગી 

પ્રબધંન કરે. માછીમારોની વસાિતોના ્વ્ાનોએ તેમના ગામ નજીકના કાઠંાવવસતારોના દડરયાઈ કાચબા અને 

માળાઓને સરંક્ષણ આપવ્ ંજોઈએ. આ કાયજુ સથાવનક વસાિતોને લગતા અ્ય કાયજુક્મો તથા દડરયાઈ કાચબાના 

સરંક્ષણ માટે ચાલતા અ્ય કાયજુક્મો સાથ ેસં્ ક્ત રીતે કરી શકાય.
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૪. ફોટો અને ણચત્ાકંન ઋણસવીકાર

આકૃવત 1: સ્તોત—વપ્રચિજુ, પી.સી.એચ. ઍ્િ જે.એ. મોડટટિમર. 1999. ટેકસોનૉમી, એકસટનજુલ મૉફષોલૉજી, ઍ્િ 

સપીશીઝ આઇિેન્ટડફકેશન. પાના ં21-38. ઇન: એખટજુ , કે.એલ., કે.એ. જો્દાજુલ, એફ.એ. ઍલબેતષો 

ઍણબ્ઉ-ગ્ોબૉઇસ & એમ. િોન્ેલલી (એડિટસજુ). 1999. ડરસચ્જુ ઍ્િ મૅનેજમે્ટ ટેનકનકસ ફૉર્ ધ 

ક્ઝવવેશન ઑફ સી ટટજુલસ. આઈ.્.્સી.એન./એસ.એસ.સી. મડરન ટટજુલ સપેવશયાણલસટ ગ્પ્ 

સપેવશયલ પફબલકેશન ન.ં 4.

આકૃવત 2: સ્તોત—સી ટટજુલ કલડરંગ બક્, બાય ફ્રાન્સન જૅકૉબસ. ઓડરર્જનલ ઇલસટે્રશ્સ બાય મૅરી બૅથ. 

1981. સી.ઈ.ઈ., વૉવશ્ગટન િી.સી., ્.્ એસ. એ. 

આકૃવત 3: સ્તોત—http://www.seaturtle.org/documents/ID_sheet.pdf.

 ઇલસટે્રશ્સ ફ્રોમ વપ્રચિજુ, પી.સી.એચ. & જે.એ. મોડટટિમર. 1999. ટેકસોનૉમી, એકસટનજુલ મોફષોલોજી, 

ઍ્િ સપીશીઝ આઇિેન્ટડફકેશન. પાના ં 21-38. ઇન: એખટજુ , કે.એલ., કે.એ. જો્દાજુલ, એફ.એ. 

ઍલબેતષો ઍણબ્ઉ-ગ્ોબૉઇસ & એમ. િોન્ેલલી (એડિટસજુ). 1999. ડરસચ્જુ ઍ્િ મૅનેજમે્ટ ટેનકનકસ 

ફૉર્ ધ ક્ઝવવેશન ઑફ સી ટટજુલસ. આઈ.્.્સી.એન./એસ.એસ.સી. મડરન ટટજુલ સપેવશયાણલસટ ગ્પ્ 

સપેવશયલ પફબલકેશન ન.ં 4.

આકૃવત 4: (નીચે ર્ઓ) 

આકૃવત 5: કાવતનિક શકંર/મીરા અન્ા ઊમેન

આકૃવત 6: સ્તોત—શકંર, કે., બી.સી. ચૌધરી & એચ.વી. ઍ્્રુસ. 2003. સી. ટટજુલ ક્ઝવવેશન: બીચ મૅનેજમે્ટ 

ઍ્િ િરૅચરી પ્રોગ્ામ્સ. પાન્.ં 22. એ જી.ઓ.આઇ.-્.્એન.્િી.પી. પ્રૉજેકટ મૅ્્અ્લ. સે્ટર ફૉર 

િપવેટોલૉજી, મદ્ાસ ક્ોકોિાઇલ બૅંક ટ્રસટ, મમલલાપર્મ, તાવમલનાડ્, ભારત.

આકૃવત 7: િાબી:  કાવતનિક શકંર. જમણી: બી.સી. ચૌધરી

આકૃવત 8: મીરા અન્ા ઊમેન

આકૃવત 9: િાબી: બી.સી. ચૌધરી. જમણી: કાવતનિક શકંર

આકૃવત 10: સ્તોત—શકંર, કે., બી. પાિંવ & એચ.વી. ઍ્્રુસ. 2003. સી. ટટજુલ ક્ઝવવેશન: રીસચજુ ઍ્િ  

મૅનેજમે્ટ ટેનકનકસ. પાન્.ં 24. એ જી.ઓ.આઇ.-્.્એન.્િી.પી. પ્રૉજેકટ મૅ્્અ્લ. સે્ટર ફૉર 

િપવેટોલૉજી, મદ્ાસ ક્ોકોિાઇલ બૅંક ટ્રસટ, મમલલાપર્મ, તાવમલનાડ્, ભારત.

આકૃવત 11: કાવતનિક શકંર

ગજ્રાત મૅપ: સ્દંરરાજ, એસ.એફ.િબલ્,્ જે. જોશઆ્. & વી. વવજયક્માર. 2006. સી ટટજુલસ ઍ્િ ધૅર નેનસટિંગ 

િરૅણબટરૅટસ ઇન ગજ્રાત. ઇન: મડરન ટટજુલસ ઑફ ધ/ધી ઇન્િઅન સબકૉન્ટન્ટ (એડિટસજુ: શકંર, 

કે. & બી.સી. ચૌધરી). પાના ં156-159. િૈદરાબાદ: ્વ્નવવસનિટી પ્રેસ (ઈન્િઆ) પ્રા. ણલ.

ઓળખાણ માટેની પલેટો (આઇિેન્ટડફકેશન પલેટસ): તમામ ણચત્ાકંનોનો  સ્તોત—વપ્રચિજુ, પી.સી.એચ. ઍ્િ 

જે.એ. મોડટટિમર. 1999. ટેકસોનૉમી, એકસટનજુલ મૉફષોલૉજી, ઍ્િ સપીશીઝ આઇિેન્ટડફકેશન. પાના ં

21-38. ઇન: એખટજુ , કે.એલ., કે.એ. જો્દાજુલ, એફ.એ. ઍલબેતષો ઍણબ્ઉ-ગ્ોબૉઇસ & એમ. િોન્ેલલી 
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(એડિટસજુ). 1999. ડરસચ્જુ ઍ્િ મૅનેજમે્ટ ટેનકનકસ ફૉર્ ધ ક્ઝવવેશન ઑફ સી ટટજુલસ. આઈ.્.્

સી.એન./એસ.એસ.સી. મડરન ટટજુલ સપેવશયાણલસટ ગ્પ્ સપેવશયલ પફબલકેશન ન.ં 4.

“લેધરબૅક”  કાચબો: 

 પખ્ત (adult): કાવતનિક શકંર/મીરા અન્ા ઊમેન

 નવજાત બચચ ્(hatchling): કાવતનિક શકંર

 ચીલા (tracks): કાવતનિક શકંર

“ગ્ીન” કાચબો:

 પખ્ત (adult): સમ્ેર વમાજુ

 નવજાત બચચ ્(hatchling): પેરિો લોપેઝ-સએ્રેઝ

 ચીલા (tracks): બ્ે્િન ગૉિલી

“િૉકસણબલ” કાચબો:

 પખ્ત (adult): સમ્ેર વમાજુ

 નવજાત બચચ ્(hatchling): પૉલા બલિાનસસન

 ચીલા (tracks): પેરિો લોપેઝ-સએ્રેઝ

“લૉગરિિે”  કાચબો:

 પખ્ત (adult): મેથ્ ્એચ. ગૉિફે્ર

 નવજાત બચચ ્(hatchling): પૉલા બલિાનસસન

 ચીલા (tracks): લ્સ્ી િૉકસ

“ઑણલવ ડરિલે” કાચબો:

 પખ્ત (adult): કાવતનિક શકંર 

 નવજાત બચચ ્(hatchling): આવશસ ઘરાઇ 

 ચીલા (tracks): કાવતનિક શકંર
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પડરવશષટ

૫. સવંધજુન કે્દ્ (‘િરૅચરી’) ની 
માડિતી (‘િેટા’) નો નમનૂો

માળાની ઓળખ (જો કોઇ િોય તો): 

ઈંિા ંમકૂ્ાની તારીખ: 

ઈંિા ંમકૂ્ાનો સમય: 

પન્:સથાનાકંનની તારીખ: 

પન્:સથાનાકંનનો સમય: 

ઈંિામંાથંી બચચા ંબિાર આવવાની તારીખ: 

કોઇ એક માળામા ંમક્ાયેલ ઈંિાનંી સખંયા: 

અવતડરત બચચા:ં 

LIN (માળામા ંજીવવત બચચા)ં:

DIN (માળામા ંમતૃ બચચા)ં:

DPE (ઈંિામંા ંમતૃ બચચા)ં:

LPE (ઈંિામંા ંજીવવત બચચા)ં: 

UD (ભ્ણૂ વવનાના,ં બચચા ંઅવતડરત થયા વવનાના ંઈંિા)ં:

UH (નાના ભ્ણૂવાળા,ં બચચા ંઅવતડરત થયા વવનાના ંઈંિા)ં: 

UHT (સપંણૂજુ વવકવસત ભ્ણૂવાળા ંપણ બચચા ંઅવતડરત થયા ંવવનાના ંઈંિા)ં: 

ક્લ:
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HS (ઈંિામંાથંી અવતડરત થવાની સફળતાન્ ંપ્રમાણ):  :

ES (માળામાથંી અવતડરત થવાની સફળતાન્ ં પ્રમાણ):

ઈંિાનંો વયાસ (સે.મી.):

ઈંિાનં ્ ંવજન (ગ્ા.): 

ક્લ ઊંિાઈ (સે.મી.):

માળાની ગ્ીવાની ઊંિાઈ (સે.મી.):

માળાની ગ્ીવાની પિોળાઈ (સે.મી.):

માળાના કક્ષની પિોળાઈ (સે.મી.):

CCL (પષૃઠ વક્ કવચની લબંાઈ; સે.મી.):

CCW (પષૃઠ વક્ કવચની પિોળાઈ; સે.મી.):

ડટપપણી/અવલોકનો: 

ઉપરોકત શબદોના સપષટીકરણ માટે ર્ઓ પાન્ ં૪૪.


