
 

ળાર્ક  વલળેની અજાણી ભાહશતી  
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જગતના ભશાવાગયોભાાં કુર 250 પ્રર્ાયની ળાર્ક  જોલા ભે છે.યાંત ુતેભાાં મખુ્મ 3 પ્રર્ાયની ળાર્ક  લધ ુજાણીતી 
છે. 
ગે્રટ વ્શાઈટ ળાર્ક   
વ્શરે ળાર્ક   
શભેય શડે ળાર્ક   

 
 

ગે્રટ વ્શાઈટ ળાર્ક   
 

 
 

વ્શરે ળાર્ક   
 

 
 

શભેય શડે ળાર્ક   
 

વભત્રો અશી ળાર્ક  વલે થોડી અજાણી ભાહશતી આલાભાાં આલી છે જે આને ઉમોગી થળે  

 

http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in/


1. ળાર્ક  ગણામ છે તો ભાછરી ણ અમરુ્ ફાફતો ભાાં તે ભાછરી ર્યતા જુદી છે.દયેર્ ભાછરીને ળયીયભાાં 
શાદ્ીન્જજાયનુાં ભાખુાં શોમ છે,જમાયે ળાર્ક ને નક્કય શાડવિંજય જ શોત ુાં નથી.ળાર્ક  ને ળયીયભાાં અસ્થી ને 
ફદરે ર્ાસ્થી એટરે રે્ યબ્ફય જેલા ટીસ્ય ુશોમ છે.ળયીયને ર્વોર્વ ભઢી રેતી ભજબતુ ત્લચા બીતયી 
અલમલોને મથાસ્થાને જાલી યાખે છે. 

2. ળાર્ક  જો વતત તામાક ના ર્યે તો ડફૂલા ભાાંડે છે. ભાછરી અને ળાર્ક  લચ્ચે તે ફીજો પયર્ છે.તાયણ ળક્તત 
ભાટે કુદયતે દયેર્ ભાછરીને ગેવ ચેમ્ફય જેલી સ્લીભ બ્રેડય જેલી વગલડ આી છે.ભાછરી ધાયે ત્માયે 
અને ધાયે એટરા લાયનુો બયાલો તેભાાં ર્યી ળરે્ છે.અને ળયીયને તયર યાખે છે.ળાર્ક  ાવે આલી વગલડ 
નથી,ભાટે વલભાનની ભાપર્ તેણે વતત ગવતભાાં યશવે ુાં ડે છે. 

3. વળર્ાય ય જડફાનો વર્ાંજો જભાલતી લખતે ળારે્ અમરુ્ દાાંત ગભુાલલા ડે છે.નલા ફાંટી નીર્તા દાાંત 
એ ખોટને યૂી દે છે.ગે્રટ વ્શાઈટ સ્ીવીવ ની ળાર્ક ને આયષુ્મ દયવભમાન અંદાજે 50,000 નલા દાાંત ભે 
છે. 

4. ગજુયાતના તટલતી વમદુ્રભાાં થતી વ્શરે ળાર્ક  ફધી ળાર્ક  ર્યતા ભોટી છે.રાંફાઈ વયેયાળ 12.5 ભીટય , 
ભશતભ ઘેયાલો 7 ભીટય અને લજન 15000 હર્રોગ્રાભ શોલા છતાાં સ્લબાલે તે ળાાંત છે.વળર્ાય ર્યલા ભાટે 
તેને જડફા ભાાં ખાંજય જેલા દાાંત ણ નથી.ટચરુ્ડા જીલો આયોગીને તે ોતાનો ગજુાયો ર્યે છે. 

5. ળયીયનુાં ેટા નીચે તયપ યશ ેતે યીતે તયતી બરુ ળાર્ક  ને ,નવક ળાર્ક ને રે્ ગે્રટ વ્શાઈટ ળાર્ક ને ણ જો 
રટી ખલડાલી ીઠ્બય તયતી ર્યી દેલામ તો તેઓ "tonic immobolitty"ભાાં એટરે રે્ હશપ્નોટીજભ 
ભાાં વયી ડે છે.જાણે ક્ષ ઘાત થમો શોમ એભ શરન ચરન અટર્ી જામ છે અને "ર્ "લલાભાાં 
ર્રાર્ો નીર્ી જામ છે. 

6. ભધ દહયમે વપય ખેડીને આલેલુાં જશાજ અજાણી ગોદીભાાં પ્રલેળે ત્માયે એ ગોદીનો નર્ળો ફયાફય 
જાણતી ામરોટ નૌર્ા તેને દોયલણી આલા ભાટે વાથે શાંર્ાયે છે.ળાર્ક ની ણ એર્ ામરોટ નૌર્ા 
છે,જેને ામરોટ પીળ ર્શ ેછે.દહયમાભાાં તે ક્યાયેર્ હદલવો સધુી ળર્કનો વાંગાથ જાલે છે,છતાાં તે વળર્ાય 
તયપ દોયી જલા ભાગકદળકન આે છે એવુાં ભાનતા નહશ.લૈજ્ઞાવનર્ો ણ એ જાણીતી લામર્ાને વાચી 
ભાનલા તૈમાય નથી.વતેજ જ્ઞાનેન્દ્ન્જદ્રમો લડે વજ્જ થમેરી ળાર્ક ને ગાઈડની જરૂય ડતી નથી.ામરોટ 
હપળને ોતાનો સ્લાથક શોમ છે.વળર્ાય ર્ામક છી ળયરે્ જે એંઠલાડ યશલેા દીધો શોમ તે ામરોટ હપળને 
બયેટ ખાલા ભે છે. 

7. વલર્યા અને વલયાટ એભ ફે વલળેણો ળાર્ક  ભાટે શભેળા લયામ છે ણ ફધી ળાર્ક  નો દેખાલ ર્ા 
મખુો અને ર્દાલય શોતો નથી.રેન્જટનક  ળાર્ક  નાભની ળાર્ક  ર્દ ભાાં ભાત્ર 8 ઇંચ જ રાાંફી શોમ છે.ઊંડા 
વમદુ્રના અંધર્ાયભાાં તે રેન્જટનક  ળાર્ક  પાનવની ભાપર્ પ્રર્ાળતી શોમ છે. 

 



 

 
 
 

રેન્જટનક  ળાર્ક  
8.જરચયોથી ભાાંડીને જ વાટી યના ફોમા સધુી ગભે તે ચીજને આડેધડ ેટભાાં ધયાલતી ળાર્ક  એર્ભાત્ર 
ોર્ક્ુુંાઈન હપળને છાંછેડતી નથી.ળયીય ય ળાહુડીની જેભ અણીદાય ર્ાાંટા ધયાલતી ોર્ક્ુુંાઈન હપળ ને યખે 
ળર્કના ેટભાાં જલાનો લાયો આલે તો જરદ ાચર્ યવો વાભે યક્ષણ ભેલલા તે ોતાના ળયીય પયતે યેળાદાય 
દાથકન ુાં ફખ્તય યચી દે છે.ળાર્કની શોજયીને ણ આખયે ોતાના ર્ાાંટા લડે ચીયી નાખે છે. 

 

                                                                 ોર્ક્ુુંાઈન હપળ 

 

9.વ્શરે ળાર્કની જેભ ફાસ્ર્ીંગ ળાર્ક  ણ વમદુ્રના તયર જીલોને હદલાવીના ટોર્ા જેલા ોતાના દાાંતભાાં 
પવાલલા ભાટે અઢર્ ાણીનો ર્ોગો બાયે છે.બોજન દયવભમાન  ફાસ્ર્ીંગ ળાર્ક  દય ર્રારે્  1500000 રીટય 
ાણીને એ યીતે હપલ્ટય ર્યે છે.શદુ્ધ ાણી પયી વમદુ્રભાાં જામ અને ર્ચયો તેના ભાટે ખોયાર્    
                           

 
 

 ફાસ્ર્ીંગ ળાર્ક  



10.રેભન ળાર્ક  ને દય ફે   અઠલાહડમે જુના દાાંતને ફદરે નલા દાાંતનો વેટ કુદયતી યીતે ભે છે.આ ભાછરીને 
વયેયાળ 1 લકભાાં કુર 24000 નલ દાાંત ભે છે. 
 

 
 

રેભન ળાર્ક  
 

11.ટાઇગય ળાર્કના  દાાંત જાણે ક્સ્પ્રિંગ ય ગોઠલામેરા શોમ તેભ એ ભાછરી ોતાનુાં જડબુાં ફાંધ ર્યે ત્માયે ફધા 
દાાંત ક્સ્થવત સ્થાર્ ેધાને દાફી અંદય જતા યશ ેછે.તરલાયની જેભ મ્માન થામ છે.જડબુાં ાછાં ખરુતા જ 
નીચરા દાાંત ઉય તયપ અને ઉરા દાાંત નીચે તયપ વયર્ી "જૈવે થે " ક્સ્થવત ભાાં આલે છે. 
 

 
 

ટાઇગય ળાર્કના  દાાંત 

12.વળર્ાયને જડફા લચ્ચે ર્ડયા ફાદ તેને લન ીવભાાં ગી જલાનુાં પાલે તેભ ના શોમ તો ગે્રટ વ્શાઈટ ળાર્ક  
દય ચોયવ ઈંચે 30 ટન ના દફાણ વાથે જડબુાં બીડી તેને ભાાંવ નો ટુર્ડો શાડર્ા વશીત ર્ાી રે છે.ગે્રટ વ્શાઈટ 
ળાર્ક  ભાટે તે ર્ાભ ભાખણભાાં છયી પેયલલા જેવુાં વશજ અને વય છે. 
 

www.vigyan-vishwa.blogspot.in  
 

http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in/

