Hlubiny oceánu
K de se vzal, tu se vzal, z temných hlubin moře
vyplaval potápěč. Šplouch! Jaké to asi je hluboko
v moři? A svítí tam něco? Právě to by věděl potápěč.
Pod vodní hladinou v neoprenu a s dýchacím
přístrojem na zádech pokaždé objeví něco nového…
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Ponorka

Medúza

K oníček mořský

Kam nemůže potápěč, tam se člověk

Světélkující medúzu rodu Aequorea můžeš
zahlédnout při březích Severní Ameriky. Zatímco
ve dne je její světélkování utlumené, v noci svítí
o sto šest, aby zastrašila případného nepřítele.

Je tak roztomilý! Rybě se moc

dostane s ponorkou. Tohle oválné plavidlo
s periskopem a kulatými okénky se může
pohybovat ve velkých hloubkách. První

je zvláštní? Tak například neplave
hlavou napřed, ale vzpřímeně.
A světélkuje. Ostatně, jako mnozí

Drebbel v roce 1624.

mořští živočichové.

Ďas mořský

Žbluňk! V hlubinách mořského světa si

Ve vodě hrůzostrašně vypadající ryba

zdatnější potápěči poradí i bez dýchacího

Stmívá se a v hlubokém lese už není vidět ani na krok.
Sem tam se ozve soví zahoukání, zašumí listí v korunách
stromů a v lesním houští – co to bylo? Tiše, něco se
v něm hýbe. Má to špičaté uši a huňat ý ocas. No jistě,
liška! Loví za soumraku, někdy i v noci, a stejně jako
každé jiné šelmě také jí svítí oči ve tmě.

nepodobá, a přece je to ryba. Čím

ponorku sestrojil Holanďan Cornelius

Potápěč

Hluboký les

Světlušky

Larvy hmyzu

Trouchnivějící pařez

V létě je zahlédneš v lesních

Mají hlad, tak svítí. Larvy ojedinělého druhu

Podobně zelenkavé světlo, jakým září světlušky, můžeš

porostech, ale i doma na zahradě.

světlušek zkrášlují strop jeskyně Waitomo

zahlédnout i na trouchnivějícím pařezu. Jak je to

Světlušky patří mezi nejznámější

na Novém Zélandu. Půvabným světlem, které

možné? Světélkování pařezu způsobuje dřevokazná

létající hmyz, který vyzařuje

v jeskyni připomíná hvězdné nebe, přitahují

houba václavka obecná. Proč a jestli je tím pařezu nebo

světlo. Není žluté, spíše zelenkavé.

potravu. A čím větší mají hlad, tím více také svítí.

sobě užitečná, vědci zatím nezjistili.

Záře vzniká chemickou reakcí
v těle broučka.

Fosforeskující houba
Má velice dlouhý a vůbec ne jednoduchý název.

s velikou tlamou a ostrými zuby patří mezi

Liška

přístroje, prostě zadrží dech. Ovšem

nejpodivuhodnější bytosti v hlubinách oceánu.

Víš, proč lišce svítí oči ve tmě? Je to tím, že má v oku

to zkus vyslovit! Ve tmě svítí tak silně, že si

v mořském pásmu polotmy se bez

Jen si to představ, ďas mořský, jak se tato ryba

za sítnicí vrstvu tvořenou z krystalků souvislého barviva,

u ní můžeš dokonce i číst. Fosforeskující houbu

svítilen neobejde žádný z nich.

jmenuje, láká do svého chřtánu nic netušící oběti

od kterého se odráží prudké světlo.

objevili vědci uprostřed noci v brazilském

svítící kuličkou, která mu roste na hlavě!
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Jmenuje se Neonothopanus gardneri – jen si

deštném pralese, když jasně svítil měsíc…
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