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વાદળને પણ નનચોવીને તરસ છીપાવત  ું નવચચત્ર વકૃ્ષ 

 

હશન્દ ભશાવાગય ભાાં વોકોટ્રા નાભનો એક નાનકડો ટા ુઆલેર છે.મભન થી તે દક્ષિણ ભાાં આલેર છે.તેનુાં 
િેત્રપ 3665 ચો હકરો ભીટય જેટલુાં છે.1990 થી મભન ની ભાક્ષરકીના આ ટા ુય આજે રગબગ 40,000 

જેટરી લસ્તી છે.આ ટાનુ ુાં બૌગોક્ષરક સ્થાન નીચેના નકળાભાાં જુઓ. 
 

 
 

 
 

 

આ ટાનુી ભાટીભાાં ઝાઝો કવ નથી અને લયવાદની ણ તમાાં તાંગી યશ ેછે.લનસ્તત ને ફૂરલા પારલા ભાટે 
પ્રેયક વાંજોગો નો તમાાં અબાલ છે.આભ છતાાં અતમાંત તલભ હયસ્સ્થતત ભાાં ફાંધ ફેવતા આલી જલા ોતાની 
યચના તથા કામય ફદરીને 27 પ્રજાતતની લનસ્તતઓ આ ટા ુય ખીરી છે.દયેક વ્રિુ નો અને છોડ નો દેખાલ 
ણ વાભાન્મ કયતા જુદા છે. 
 

વૌથી ધ્માન આકયણ ધયાલત ુાં વિૃ dragons blood tree છે.આ જાતનુાં તલળે નાભ એટરા ભાટે ડ્ુાં કે તેનો 
બીતયી વિૃ ોક યવ રોશી જેલા રાર યાંગ નો છે.જુઓ નીચેનો પોટો 
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આજે આ વિૃ નો ઉમોગ કાડ ને તેભજ ક્રોકયીને યાંગલા ભાટે અને રીસ્ટીક વહશતની કેટરીક ચીજો 
ફનાલલાભાાં થામ છે. 
 

આ વિૃ ને માયપ્ત ભાત્રા ભાાં લયવાદનુાં ાણી ભતુાં નથી.આકાળભાાં લાદો શોમ છે ણ લયવાદ નહશ.આથી 
ાણીને રગતી ોતાની જરૂયીમાતને તે જુદી યીતે યૂી કયે છે.તયવ છીાલલા ભાટે વાભાન્મ વિૃ કયતા તેનો 
ક્રભ અલો છે.કોઈ ણ ઘટાદાય ભોટુાં વિૃ યોજ નુાં રગબગ 1000 રીટય ાણી તે ણય તછદ્રો દ્વાયા ફાષ્ીબલન 
લડે કયે છે અને જભીનનુાં એટલુાં જ ાણી મકુ્ષમા દ્વાયા ખેંચી ાાંદડા તયપ ચડાલે છે.આ યીતે ાાંદડા ખયેખય 
આઉટ ટુ નુાં કાભ કયે છે. 
 

dragons blood tree ભાાં આ યીલવય હક્રમા થામ છે.ાાંદડા તેભાાં ાણીના ઈનટુ ભાટે ના છે અને લધ ુપ્રભાણભાાં 
ઈનટુ થામ તે ભાટે ોતાની ઘટા તે લધ ુપ્રભાણભાાં પેરાલે છે.ાાંદડાનો આકાય ણ એ કામયને અનરુૂ 
છે.લશરેી વલાયે ાણીની લયાના ખફુ નાના ટીાનુાં લાદ ખફુ જ નીચા રેલરે આછા ધમુ્ભવ તયીકે 
થયામ તમાયે બેજ કણો યાત્રી દયમ્માન ઠાંડી ડી ગમેરી ાાંદડાની વાટી ય ઠયે છે.વિૃની ઘટા તમાય ફાદ 
ગયણી જેવુાં કાભ આે છે. 

 
 

 

ાણીના યેરા દયેક ડાીના અને તે છી થડના બીતયી નહશ,ણ ફશાયના બાગે રવયીને નીચે જભીન સધુી 
શોચે છે.અંતે જભીનભાાં ચી જામ છે.અંતે મકુ્ષમા દ્વાયા તે ાણી થડ ડાી ના બીતયી ભાગે ઘટા તયપ 
ાાંદડા સધુી શોંચે છે.અશી ઘટાનુાં છત્ર તડકા ભાાં જભીનનુાં ાણીનુાં ફાષ્ીબલન થતુાં ણ યોકે છે. 
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