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नळं आकाश… शांत पाणी…  समु ाखाली बुडी मार यासाठ  अगद  अ साच दवस हवा! आ ही आम या लहानशा नावेतून नघालोय, एका अजब
साहसमो हमेवर! 
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अखेर जथून आ ही पा यात बुडी मारणार होतो, तथं पोहचलो. आम याकडची सगळ  साधनं पु हा एकदा नीट तपासली. पायात फ स हणजे
माशासारखे क ले चढवले आ ण त डावर मा क.
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पा याखाली पोच या पोच या आमचं वागत केलं ते पव या शेपट या फु झ लयस माशांनी. 
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इथे खाली मोठं पसरट कोर सचं हणजेच वाळाचं बेट आहे आ ण याभोवती आहेत भरपूर समु  जीव. ओ रएटंल वीप लश, पॅरट फश, बॅट फश
आ ण अ तशय सुंदर न ी असलेले नुडी ांच मासेसु ा!

ठळक अ रात ल हले या ा याब ल जाणून यायचं असेल तर याची मा हती पु तका या शेवट  दलेली आहे.
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पेट फश नावा या माशाने रंग बदललाय आ ण तो पव या टँग माशाबरोबर मसळून जा याचा य न करतोय बघा. पण तु ही याला अगद  सहज
ओळखू शकाल, हो ना?
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या लायन फशपासून जरा रच रा हलेलं बरं, कारण या या पाठ वरचे काटे वषारी असतात हां.
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सी अ नमोन हे लाऊन फशच ंएक कारे घरच. ते यां या घराची राखण करत बसले होते खरे, नंतर यांनी मला अगद  छान फोटो काढू दले.
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हनीक ब मोरे ईल हा मासा लीनर रॅससकडून आपले दात व छ क न घेत होता. तर सरी  एक लीनर रेसस ची जोडी तर आम याकडेही आली
होती, आमचं अंग घासून व छ करायला.
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गर फश आ ण सी अ चनही आ हाला दसलं.

एवढंच काय, कोरल पुर आ ण दगडाखाली लपलेले रीफ ऑ टोपस यांना च क लपाछपी खेळतानाही आ ही पा लं.
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अथात हा खेळ ऑ टोपसच जकू शकतो हणा! कारण वत: या शरीराला हवा तसा आकार दे यात तो अगद  पटाईत आहे.
पाईप फश हे सु ा वत:ला हवे तसे बदलवतात बरं का! या च ात दोन घो ट पाईप फश आहेत. सापडताहेत का, बघा बरं.
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समु ा या तळाशी एका मो ा दगडाखाली, पांढ या टोकाचे दोन रीफ शाक मासे प डले होते. पण ते इतरांना इजा करत नाहीत, यामुळे आ ही
यां याजवळ जाऊन यांना बघू शकलो.
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हॉक बल कासवही होतं तथं. यावेळ  ते एका मो ा दगडा या जवळ होतं आ ण जेवणासाठ  म तपैक  एखादा समु  पंज शोधत होतं.
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आ ही नावेकडे परत येत असताना मा टा र ेमासा दसला. तो अ रश: पा यातून उडतो आहे असंच वाटत होतं. पकडले या दोन रेमोरा माशांना तो
ओढतच घेऊन चालला होता.
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आ ण चला… या समु बुडीत खूप मळालं, आता नघू या, असं वाटत असतानाच एक डंुगॉ ग दसला. समु  गवतावर तो अगद  मन लावून चरत
होता.
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वा…वा... काय छान अनुभव होता हा! 

मला तर लगेचच पु हा समु बुडीसाठ  जावंसं वाटतंय..
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कोर स कवा वाळ  ही वन पती आहे आ ण ाणीही. लाखो कारचे
जीवजंतू या कोर सम ये राहतात आ ण कोरलला उजा दे याचं काम
करतात. यांचा सांगाडा बाहेर असून तो अ तशय कठ ण असतो. ती
वेगवेग या आकारात वाढतात. 
 

लॅ टन  अनेक समु  ा यांचं मु य खा  हणजे लॅ टन. अनेक
जीवजंतू, बॅ टे रया, छोटे मासे, अंडी, अ या, इतर मो ा ा यांची छोट
प लं यांचं हे म ण असतं. ते समु ा या वाहाबरोबर वाहत येतं.

फ दस टार  हे एखा ा झुडपा माणे दसत असले. तरी खरंतर हे ाणी
असतात. आप या पसांसार या दसणा या हातांनी ते  वाहत आलेलं
लॅ टन ओढायचं आ ण खायचं काम करत असतात.
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पॅरट फश चे दात अ तशय कठ ण असतात. ते दात पोपटा या चोचीसारखे
दसतात. अ तशय कठ ण असे वाळ आप या दातांनी घासून,खरवडून
यातले जीवजंतू खा याचं काम हे करतात. यां यात या काही जात चे तर
वाळांचे छोटे तुकडे हे ही खा  असतं. कुरतडून खा ले या अशा वाळाची
यां या आत ातून बाहेर येईपयत वाळू होते व नंतर ती समु  कना यावर

येऊन सुंदर ’बीच’ तयार होतात.  आ ण गलबतांना लागून जी पांढरी वाळू
येते, यामुळे समु कनारे सुंदर दसतात, ते ही!

लाऊन फश आ ण सी अ नमॉन   हे जोडीनं राहतात आ ण पर परांना
मदत करतात. लाऊन फश हे अ नमॉनचे काटे व छ करतात. शवाय ते
अ नमॉनला इतर मासे खायला मळावेत हणून यांना आक षत कर याचं
कामही करतात. या या बद यात अ नमॉन यांना आप या वषारी
का ांमधे लपू देतात, तेही यांना इजा न करता.

लीनर रॅसस   हे छोटे मासे असतात. ते मो ा माशांना व छ ठेव याचं
काम करतात. ते मो ा माशां या अंगावरची मृत वचा आ ण यां या
अंगावरचे जीवाणू खातात. या माशांचे रंग आ ण यां या व श
नाचासार या हालचाली याव न मोठे मासे यांना ओळखतात आ ण यांना
खात नाहीत.
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रीफ ऑ टोपस  हे वत:ला लपव यासाठ  आपला रंग आ ण वचेचा पोत
हे दो हीही बदलू शकतात. ते दगडाला भोक पाडून यात राहतात. ते
वाळूम ये वत:ला खुपसून ठेवतात.

घो ट पाईप फश हे नेहमी जोडीने सापडतात. ते कायम खाली डोकं क न
तरंगत असतात. समु  गवत, कोर स कवा फ दस टासम ये लपून ते
बसतात. रीफ ऑ टोपस माणेच तेही आजुबाजू या प र थतीनुसार
वत:चा रंग, आकार बदलून इतरांबरोबर मसळतात.

हाईट टप रीफ शाक हे तसे आकाराने बारीक आ ण मोठं डोकं असणारे
मासे. यां या क यांची टोकं आ ण पंखासारखी असणारी शेपूट ही पांढरी
अस यानं यांना ओळखता येतं. ते रा ी शकार करतात आ ण दवसा
झोपून राहतात.
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हॉक बक टटल या कासवाचं शरीर चपटं असतं. याला सुरई या
आकाराचं नमुळतं कवच असतं. ससा या या त डासारखं दसणारं
गोलाकार आ ण धारदार असं याचं त ड असतं.

मा टा रे  हे खूप मो ा आकाराचे मासे  असतात. यांचे क ले पंखासारखे
दसतात. या मोठा या 'पंखां' मुळे हा मासा पोहताना फार डौलदार दसतो.

यां या काही जाती तर आकाराने फारच मो ा असतात. काही वेळा यां या
क या या एका टोकापासून स या टोकापयतचं अंतर त बल २३ फूट
एवढं असतं! 

डुगॉ ग  हा शाकाहारी समु  ाणी आहे. समु  गवत हे याचं आवडतं
खा . एखा ा तोट सारखं याचं नाक आ ण त ड दसतं. या वै श पूण
आकारामुळेच तो तो समु तळातलं गवत खाऊ शकतो. डुगॉ गना समु
गाय असंही हणतात.
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या पु तकाची वाचन पातळ  ३ आहे. आपले आपण वाचू शकणा या मुलांसाठ .

(Marathi)
समु बुडी

समु ा या तळाशी वाळबेटांचं एक म त जग आहे. चला बघूया… तथे अगद  वेगळेच आ ण फार
सुंदर असे समु  जीव दसतील.
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