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શાથી વલળે અજાણી લાતો
વભત્રો
અહશ શાથી વલળે એલી થોડી ભાહશતી આલાનો પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મો છે જે વાભાન્મ યીતે રોકો ના ધ્માન ભાાં આલતો
નથી.
ુ મ 2 પ્રજાવત છે
શાથીની મખ્
1-એવળમન શાથી
2-આહિકન શાથી
ુ ી ન ાંુ શોમ છે જમાયે એવળમન શાથી વયે યાળ 3.5
આહિકી શાથી ની ઉંચાઈ 3 થી 4 ભીટય અને લજન 8000 હકરોગ્રાભ સધ
ભીટય નો અને 5500 હકરોગ્રાભ લજન નો શોમ છે .એવળમન શાથીને આવાનીથી ાી ળકામ છે જમાયે આહિકન શાથીને
આવાનીથી ાી ળકતો નથી.
ુ શોમ છે જમાયે એવળમન જાતના ભાત્ર નય શાથી ને જ દાં ત શ
ુ શોમ
આહિકન શાથી ભાાં નય અને ભાદા ફાંને ને દાં ત શ
ુ નથી શોતી.બાયતભાાં આલા શાથીને ભકના કશે છે .દાં ત શ ૂની
છે .યાં ત ુ તેભાાં ણ કેટરાક એલા નય છે કે જેભને દાં ત શ
રાંફાઈનો લર્લડડ યે કોડડ 3.5 ભીટયનો છે .

શાથી ભાટે રેટીન ળબ્દ pachyderm છે અશી pechy =જાડુાં અને derm =ચાભડી.શાથી ની ચાભડી 3 વેભી જાડી શોમ છે
અને લજન ભોટે બાગે 1000 હકરોગ્રાભ જેટલ ાંુ શોમ છે .
શાથી ની સઢ
ાંુ વયે યાળ 1.5 ભીટય રાાંફી અને લજન આળયે 130 હકરોગ્રાભ શોમ છે .શાથી ોતાની સઢ
ાંુ લડે 250 હકરોન ાંુ
રાકડુાં વયતાથી ઊંચકી ળકે છે
શાથી સઢ
ાંુ લડે ાણી બયીને ભો લડે ીએ છે જેભાાં એક ઘટ
ાં ૂ ડા ભાાં રગબગ 10 રીટય ાણીનો જથ્થો શોમ છે .શાથીની સઢ
ાંુ
તેના ભાટે નાક ણ છે .જો લન અનકુ ુ  શોમ તો શાથી ભાણવની ગાંધ દોઢેક હકરોભીટય દુય થી ાયખી ળકે છે .

શાથી એક જ એવ ાંુ પ્રાણી છે જે રેળભાત્ર કુ દકો ભાયી ળકત ાંુ નથી.તેભજ ઝડથી દોડી ણ ળકત ાંુ નથી ભતરફ કે યલાર
ુ ીનો શોમ છે .યાં ત ુ આ ઝડ
ચાર ચારી ળકત ાંુ નથી.આભ છતાાં ણ શાથીની દોડ નો લેગ 40 હકરોભીટય પ્રવત કરાક સધ
ુ તી જ શોમ છે ફાકી નોભડર ઝડ 16 હકરોભીટય પ્રવત કરાક શોમ છે .
થોડા વભમ પય

ુ ત લમના શાથીને યોજ વયે યાળ 100 હકરોગ્રાભ રીરો ચાયો અને 100 થી 150 રીટય ાણી જોઈએ આ પય
ુ લઠો
એક પખ્
ભેલલા શાથીન ાંુ આખ ાંુ ટોળાં રગબગ 250 ચોયવ હકરોભીટય ના વલસ્તાયભાાં વતત પયત ાંુ યશે છે .આ ઉયાાંત ઘણા
ુ લાવ ણ કયે છે .
હકરોભીટયનો ઋતપ્ર

શાથી દાાંત ભાટે શાથીની આડે ધડ અને ફેપાભ કતર કયલાભાાં આલે છે .કાન ૂની પ્રવતફાંધ શોલા છતાાં આલી પ્રવ ૃવિ વાંપ ૂણડ
ણે અટકી નથી.દય લે રગબગ 4000 શાથીઓનો વળકાય કયલાભાાં આલે છે .વળકાયીઓને શાથી દાાંત ની આંતય યાષ્ટ્રીમ
ુ ીની હકિંભત ભી યશે છે .આ બાલ હકરોગ્રાભ નો છે જમાયે શાથીનો દાાંત એલયે જ 45 હકરોગ્રાભ નો
ફજાય ભાાં 150 ડોરય સધ
શોમ છે .

વભત્રો કુ દયતની આલી અનભોર યચનાને આણે વાંલધડન કયવ ાંુ જોઈએ,નહશ કે વળકાય.જો શાથીઓ ના વળકાયને શજુ ણ
યોકલાભાાં નહશ આલે તો આલનાયી ેઢી ભાટે શાથી ભાત્ર પસ્ુ તક પ ૂયતા વીવભત યશી જળે.
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