Biológia
Hlbokomorské (po)tvory
V tomto článku sa zameriame na ryby, ktoré zvyčajne žijú vo
veľmi veľkých hĺbkach, avšak z času na čas sa podarí niektoré z nich vyloviť. Svojím telom sú prispôsobené životu
v týchto hĺbkach a častokrát sa nám preto zdajú veľmi zvláštne.

Veľkozubec
Veľkozubec (Chauliodus) je morská ryba, ktorá dokáže žiť
v teplých moriach vo veľkých hĺbkach. Počas dňa sa zdržiava v menšej hĺbke do 1 500 metrov a až počas noci sa ponára
do oveľa väčších hĺbok (až 4 000 metrov). Dorastá do dĺžky
60 centimetrov a jej telo je pokryté striebristými šupinami.
Svoju korisť láka na svetlo – využíva pritom bioluminiscenciu. Jej orgány, ktoré produkujú svetlo, sa nazývajú fotofóry a nachádzajú sa na bočných stranách jej tela, prípadne aj
na konci chrbtice a v chrbtovej plutve. Táto ryba dokáže toto
svetlo ovládať a vie ho zapnúť i vypnúť. Používa ho dokonca
aj na komunikáciu s potenciálnymi partnermi pri rozmnožovaní alebo pri zastrašovaní súperov vlastného druhu.
Má veľmi dlhé a tenké zuby, ktoré sú navyše aj mimoriadne ostré, takže patrí k obávaným predátorom. Svoju korisť
znehybní tým, že sa do nej zahryzne a jej zahnuté zuby koristi nedovolia uniknúť. Čeľusť dokáže otvoriť až na 110°. Má

také dlhé zuby, že sa jej do úst nezmestia, a tak ich má stále
z vonkajšej strany hlavy. Vo výbere stravy nie je prieberčivá
a loví tie druhy, na ktoré narazí. V tme na ne dokáže nehybne
čakať aj celé hodiny. Po náhlom útoku a zovretí koristi v zuboch počká, kým korisť nie je dostatočne oslabená na to, aby
ju dokázala prehltnúť. V prípade potreby dokáže prežiť bez
potravy dlhé obdobie.
Dožíva sa 30 – 40 rokov, avšak v zajatí vzhľadom na nevhodné podmienky hynie oveľa skôr, často sa nedožije viac
než niekoľko hodín od vylovenia.

Veľkozubec (Chauliodus)
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Biológia
Čertotvaré
Čertotvaré (Lophiiformes) predstavujú rad rýb, ktorých
výzor je ozaj veľmi zvláštny – majú obrovské ústa a rôzne
výrastky po celom tele (najmä na čele a na bruchu). Veľa
z nich má dokonca na čele „lampičku“, ktorou si „svieti na
cestu“. Opäť ako v predchádzajúcom prípade ide o bioluminiscenčný orgán, ktorý im slúži na to, aby nalákal korisť
priamo do ich úst. Presvedčte sa sami o tom, aké zaujímavé druhy tvoria tento rad, na nasledujúcich fotografiách.
Martin Hriňák
Fotografie: National Oceanic and Atmospheric
Administration/Department of Commerce (1, 3, 4), Jesse
Claggett (2), Masaki Miya et al. (5)
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