
M O R S K Ý  ČER T

DVO J Z U B EC

VO R VA Ň

V R T EN K Y  N Á D H ER N É

Fíha, ten je ale zubatý! Až by sa 
človek zľakol. Našťastie sa zdržiava 
v temných hlbinách. Keď je hladný, 
rozsvieti lampičku nad hlavou, 
otvorí tlamu a, rybky, skáčte mi 
do nej pekne jedna za druhou.

Zapchajte si nosy! Táto ryba totiž smrdí. 
Šikovne sa takto bráni pred nepriateľmi 
a dravcami. Ale je to krásavica, že? Jedna 
z najkrajších morských rybiek vôbec. 
Zaujímavosť? Nemá šupiny!

Vitajte v zemi obrov! Práve 
pozorujete vorvaňa tuponosého. 
Najväčšie zubaté zviera na svete je 
skvelý potápač. Tri kilometre hĺbky? 
Hm, žiadny problém pre nášho 
vorvaňa. Je to majster.

To je ale nafúkanec! Naplnený 
vodou ukazuje morský pichliač, 
kto je tu pánom. Pozor na tie jeho 
tŕne, vedia pekne potrápiť. „Tak 
už spľaskni a odplávame,“ prosí 
druhý dvojzubec a netrpezlivo 
plieska plutvou. 

MORSKÍ 
PLAVCI



VO R VA Ň

M ED Ú Z A

P L A CH E T N Í K

Krásne, jemné, éterické medúzy 
sa vznášajú oceánmi. Ale pozor, 
za nežným vzhľadom sa ukrývajú 
pŕhlivé dravce! Dotknete sa 
ich, a ony vás popŕhlia. Ich telo 
funguje ako pumpa, pravidelným 
sťahovaním vypudzujú vodu, a to 
ich ženie vpred. 

Títo dvaja morskí krásavci si práve dávajú 
preteky. To sa im súťaží, keď patria 
medzi najrýchlejšie ryby na svete! Vďaka 
krásnej širokej chrbtovej plutve zmenia 
plachetníky smer v jednej sekunde.

Osem chápadiel, osem paží, to ide 
potom plávanie úplne samo. O to 
rýchlejšie sa ale unaví. Osmonoh 
ovláda niekoľko plaveckých 
štýlov. Raz pláva ako krab, 
inokedy ako platesa či morský 
had. Je taký dobrý, že ho nik 
od jeho vzorov nerozozná.

O S M O N O H Y



Títo usmievaví krásavci zo všetkého 
najradšej plávajú vedľa lodí. 
Jednoducho majú rady ľudskú 
spoločnosť. Keď dostanú chuť, ešte 
si vyskočia nad hladinu, a potom 
švihnú chvostom a pokračujú ďalej, 
trasou zámorského korábu.

Plávajú si pokojne okolo ľadových 
krýh a vôbec im to neprekáža. 
Antarktické ryby sú totiž 
mrazuvzdorné. Ich krv obsahuje 
špeciálnu bielkovinu, vďaka ktorej 
nikdy nezamrznú. A tak môže 
mráz vyčíňať ostošesť.

D EL F Í N Y

A N TA R K T I CK É  R Y B Y

S ÉP I A

Ticho, práve okolo nás pláva 
aristokratka. Sépia s modrou krvou. 
Vážne. Dôstojne si máva svojou 
plutvou, nikam sa neponáhľa. 
Zrýchli, až keď sa jej bude chcieť. 
To vie. Keď ju niekto ohrozí, vypustí 
do vody hnedú kvapalinu. Ako 
napríklad teraz.

Nie, nie, tu nepláva žiadny had. Aj keď 
uznávam, že úhor morský sa na hada 
podobá. Ale pozrite sa, na chrbte má 
dlhú plutvu, úhor je ryba. A ako sa 
krásne vlní vodou. Elegantný plavec, 
len čo je pravda!

Ú H O R



Chytľana obrovitého uvidí na vlastné 
oči málokto. Schováva sa v najhlbších 
hlbinách oceánov, kde si pokojne 
pláva pomocou páru veľkých 
kožných blán. Na chytľanovi je 
všetko veľké, napríklad jeho oči sú 
ako futbalové lopty.

Zoznámte sa, prosím. Ženie 
sa k vám najväčší zo všetkých 
žralokov. No ženie, lenivo pláva, 
žiadny veľký rýchlik to práve nie 
je. Jeho úsmev je široký aj viac 
ako dva metre, takú má papuľu. 
Jemu ale stačia iba malé ryby.  
Je to jednoducho dobrák.

Z cesty! Plávam ja, rytier mečiar, 
prudko rozrážam vodu svojím 
dlhým ostrým mečom a kosím 
všetko, čo sa mi postaví do cesty. 
Potom to, samozrejme, zjem. Som 
rýchly. Hladko sa kĺžem vodou bez 
najmenšej námahy.

CH Y T Ľ A N

Ž R A LO K

M EČ I A R

Nezdá sa vám, že sa morom vznáša 
prazvláštny oblak, niečo ako 
mliečna dráha? Pozrite sa bližšie. 
Vidíte? Mikroskopické, miniatúrne 
živočíchy – ulitníky, kraby, rybičky 
aj rastlinky, oddané snívaniu vo 
vlnách. Kým ich niekto zhltne.

P L A N K T Ó N


