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ઉલાવ કયતા વજીલ સષૃ્ટિના વાધ ુફાફાઓ   

 

 
 

ભનટુમ શ્રદ્ધા કે છી અંધ શ્રદ્ધા ને અથલા તો સ્લાસ્્મ ભાિે ઘણી લાય ઉલાવ કયતા શોમ છે 
યંત ુઆલા ઉલાવ ખફુ ઓછા દદલવોના શોમ છે.ઉલાવની ફાફતભા ંએકરા ભનટુમની જ 
ભોનોોરી છે એવુ ંનથી યંત ુવજીલ સષૃ્ટિભા ંઘણા શ ુખંીઓ ઉલાવ ઉય ઉતયે છે અને 
ભનટુમના ઉલાવ ને ક્યામ આંિી દે તેિરા રાફંા દદલવોના ઉલાવ કયે છે.આલા ઘણા 
વજીલો રીસ્િ ભા ંછે ણ અશી દયેકને વભાલી ળકામ તેભ નથી એિરે ઉલાવ ભા ંજે વજીલો 
રાફંો વભમ િકી  ોતાનુ ંઅસ્સ્તત્લ િકાલી યાખે છે તેલા ચનુનિંદા વજીલો નલળે અશી ચચાા કયલી 
છે. 
 

આલા અમકુ વજીલોની માદી નીચે આેર છે જે ઉલાવની ફાફતભા ંયેકોર્ા બે્રક સ્થાન ધયાલે 
છે . 
 

 

20 દદલવના ઉલાવી વજીલ 

 

 
 

 ઈમ દયયોજ ોતાના લજન કયતા ત્રણ ચાય ગણુ ંખામ છે ણ તેને Atlas Mouth 

નાભના ફુદા નુ ંસ્લફૃ ભળ્મા ફાદ તે ખોયાક નો ત્માગ કયે છે.આ ફૂદંુ કઈ જ ખાત ુ ંનથી 
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અને ળયીયભા ંયશરે ચયફી લર્ે જીલન િકાલી યાખે છે.આભ તે ચયફી લર્ે 20 દદલવ 
સધુી ઉલાવ ચરાલે છે અને 20 દદલવના અંતે ચયફી ખિૂી જતા તે મતૃ્ય ુાભે છે. 

 

210  દદલવના ઉલાવી વજીલ 

 

 
 

 નળમાા દયનભમાન ભાર્ાગાસ્કય ના જગંરોભા ંપોનુ ંઅને જીલર્ાઓ નુ ંબોજન દુરાબ 
ફનતા ત્માનુ ંલતની Fat-tailed Dwarf Lemur નાભનુ ંપ્રાણી ોતાના ળયીયની 
ચયફીના જોયે વયેયાળ 210 દદલવ સધુી ભખૂ્મા ેિે સશુપુ્તા અલસ્થાભા ંઝાર્ની ફખોર 
ભા ંદદલવો ગજુાયે છે . 

300  દદલવના ઉલાવી વજીલ 

 

 
 

 ઓસ્રેરીમા નુ ંલતની Eastern Pygmy possum નાભનુ ંપ્રાણી 300 દદલવ સધુીનો 
ઉલાવ કયી નાખે છે કેભ કે ત્મા ંઅનનમનભત રિાતા લાતાલયણે રીધે યૂતા 
પ્રભાણભા ંખોયાકનો યુલઠો ભતો નથી આથી ઉલાવના દદલવોભા ંતે ોતાના 
ળયીયની અનાભત ચયફી લર્ે કાભ ચરાલે છે . 

 

548  દદલવના ઉલાવી વજીલ 
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 અજગય ઠંર્ા રોશીનુ ંવયીસૃ પ્રાણી છે તેથી તેને ળયીયના તાભાન ને ચોક્કવ રેલરે 
િકાલલાનુ ંશોત ુ ંનથી અને તેથી તેને લધ ુઉજાાની ણ જફૃય ર્તી નથી.તેને ળયીયની 
ચમાચમની દિમા વાલ ધીભી ચારે છે.એકલાય તે બયેિ બોજન કયી રે એિરે દોઢ 
લા સધુી તેને ખાલાની જફૃય ર્તી નથી. 

730  દદલવના ઉલાવી વજીલ 

 

 
 

 આદિકાના વયોલયોભા ંાણી સકુાલા રાગે ત્માયે ત્મા ંથતી lungfish ભાછરી વયોલયના 
તળમે ભાિી નીચે જતી યશ ેછે.આ ભાછરીના ઉલાવ અનાવષૃ્ટિ ભા ંફે લા સધુી 
રફંામ છે. 

 

1825  દદલવના ઉલાવી વજીલ 
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 ઓસ્રેરીમાભા ંથતો Burrowing Frog પ્રજાનતનો દેર્કો તો ભગૂબા વભાનધ રીધા ફાદ 
લો સધુી ખાધા લગય ચયફીના જોયે જીલતં યશી જાણે છે.લયવાદ ર્ે ત્માયે જ તે 
ફશાય નીકી તાફર્તોફ જેિલુ ંબોજન જભામ તેિલુ ંજાભી રે છે અને ક્યાયેક ોતાના 
કદ કયતા અર્ધા કદ જેલર્ા નળકાય ને ભાત્ર એક જ કોીમાભા ંેિભા ંશજભ કયી જામ 
છે. 

 

વકંરન -ચદંન યાઠોર્  
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