
Dopplerov	princíp	dnes

Keď pozitivistický filozof Auguste Compte (1798 – 1857) 
uvádzal ako príklad absolútnej nepoznateľnosti vlastnosti 
hviezd, netušil, že ešte za jeho života sa o nich (a dokonca aj 
o galaxiách) dozvieme mnoho zaujímavého práve a iba z ich 
svetla. Dopplerov princíp prejavujúci sa posuvom tmavých 
čiar v spektre umožnil nájsť rýchlosti veľmi vzdialených ne-
beských objektov, rýchlosti prekvapivo veľmi veľké. Stal sa 

jedným z najmocnejších ná-
strojov v rukách astronómov 
20. storočia. V roku 1929 na 
základe fotografií spektier rea-
lizovaných Američanom Mil-
tonom Humasonom a svojich 
vlastných pozorovaní Edwin 
Powell Hubble (1889 – 1953) 
ukázal, že sa vesmír rozpína. 

Akustický Dopplerov jav sa 
uplatňuje v lekárstve, kde napr. 
pomocou sonografie možno 
sledovať pohyby vnútri ľud-
ského tela, pohyby plodu i po-
hyb krvi v mozgu. 

Na Dopplerovom princípe je založená aj moderná navigá-
cia – námorná, letecká i kozmická. 

Aby sme boli spravodliví, uveďme ešte, že Dopplerov prin-
cíp nezávisle objavil aj francúzsky fyzik Armadn Fizeau 
(1819 – 1896) v roku 1848, teda približne v rovnakom čase 
ako Doppler. Vidíme, že šírenie nových poznatkov v prvej 
polovici 19. storočia ešte nebolo veľmi rýchle.

František Jáchim

Pohyb zdroja sa dá zistiť posuvom spektrálnych čiar. Hore je spektrum 
zdroja, ktorý sa voči pozorovateľovi nepohybuje, dole sa pri  

približovaní zdroja čiary posúvajú ku kratším vlnovým dĺžkam  
do fialovej oblasti spektra. Spektrum v pozadí i po posunutí  

zostáva rovnaké.

Rakúska poštová známka vydaná  
k 200. výročiu Dopplerovho  

narodenia

zaujímavé žraloky
Pre ľudí sú žraloky najväčším strašiakom pri kúpaní v otvo-
renom mori. Môžu za to hlavne filmy, ktoré ich vykresľujú 
ako neľútostných zabijakov. Štatistiky však hovoria, že žralo-
ky priemerne zabijú len jednociferný počet ľudí ročne, keď si 
ich pomýlia so svojou štandardnou potravou. Takže je oveľa 
pravdepodobnejšie, že vás zabije blesk alebo zrazí auto, ako 
to, že vás uhryzne žralok pri kúpaní v mori. V tomto článku 
sa zameriame na niekoľko druhov žralokov, ktoré žijú vo 
väčších hĺbkach a sú zaujímavé svojím nezvyčajným tvarom.

Žralok	pílochvostý

Žralok	pílochvostý	(Galeus melastomus) je štíhla ryba s ob-
vyklou dĺžkou tela od 60 do 80 centimetrov. Výnimočne do-
rastá až do dĺžky 120 centimetrov. Jeho hlava je veľmi malá, 
plochá a so zaobleným rypákom. Oči sú zelenkavé a trblieta-
jú sa.

Jeho ozdobou je dlhá chvostová plutva, ktorá môže tvoriť 
až štvrtinu celkovej dĺžky ryby. Na hornej hrane chvostovej 
plutvy má rad plochých, pílkovitých tŕňov, podľa ktorých je 
aj pomenovaný.

Môžeme ho nájsť v oblasti od severovýchodného Atlantiku 
až po severozápadnú Afriku a Madeiru, objavuje sa aj v Stre-
dozemnom mori. Preferuje bahnité dno v hĺbkach 150 až 
600 metrov, ale vyskytuje sa aj v hĺbkach okolo 1 400 metrov. 
Koncom leta, keď ho možno loviť, sa v severských fjordoch 
vyskytuje v hĺbke okolo 50 metrov. 

Je vajcorodý, samice pohlavne dospievajú pri dĺžke asi 
70 centimetrov, samce pri dĺžke asi 60 centimetrov. Samička 
kladie vajíčka po celý rok, najviac v lete. V severnom Atlan-
tiku ich kvôli nižším teplotám kladie len na jar a v lete. Ich 

počet je malý – zvyčajne sú 2 až 4, výnimočne ich môže byť 
až 8. 

Žralok pílochvostý sa živí bezstavovcami, kôrovcami, 
mäkkýšmi a malými rybkami otvoreného mora. Vyskytuje sa 
v početnejších skupinách. Pri jeho love je nutné používať 
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sivé telo a končistý rypák. Ten je pre tento druh charakteris-
tický a vďaka nemu je aj dobre odlíšiteľný od iných druhov. 
Zaujímavosťou je, že je niekedy sfarbený do ružova, čo je je-
dinečné medzi žralokmi. Táto farebnosť je spôsobená tým, že 
má priehľadnú kožu, a tak môžeme pozorovať okysličenú krv 
v jeho žilách a kapilárach. Je vajcoživorodý.

Jeho rypák s početnými zmyslovými kanálikmi mu uľahču-
je hľadanie koristi vnímaním jej elektrického poľa. V hornej 
čeľusti má 26 zubov a v dolnej 24. Zuby v prednej časti če-
ľustí sú dlhé, úzke a zašpicatené, využíva ich hlavne na love-
nie menších rýb. V zadnej častí sú zuby menšie, plochšie, aby 
mohli dobre drviť potravu. V súčasnosti nemá príbuzné dru-
hy a je považovaný za žijúcu fosíliu, pretože za milión rokov 
sa zmenil len veľmi málo. Na Červenom zozname ohroze-
ných druhov je zaradený medzi málo ohrozené druhy. 

pevné lanko, pretože klasický silon svojimi drobnými zubami 
veľmi ľahko prepíli. Povrch žraloka pokrýva veľmi hrubá 
koža. Jeho mäso je tuhé až tvrdé, preto sa kvôli nemu veľmi 
neloví. Napriek tomu, že sa nevyskytuje bežne, patrí medzi 
najmenej ohrozené živočíchy (ide o druhy, u ktorých sú len 
veľmi malé alebo žiadne obavy z ich vyhynutia). 

Žralok	Owstonov

Žralok	Owstonov alebo žralok	končistočelý	 (Mitsukurina 
owstoni) je jediný súčasný druh z čeľade Mitsukurinidae. Bol 
opísaný v roku 1898. Je to hlbokomorský druh žijúci v hĺb-
kach 270 – 960 metrov pri morskom dne, výnimočne sa vy-
skytuje až v hĺbke 1 300 metrov. Vyskytuje sa v Biskajskom 
zálive, Portugalsku, Juhoafrickej republike, južnej Austrálii, 
Japonsku a Guyane. Dorastá do maximálnej dĺžky 3,85 met-
ra a jeho hmotnosť môže dosiahnuť 160 kg. Má biele alebo 
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Žralok	úhorovitý

Žralok	úhorovitý alebo žralok	volánikový	(Chlamydosela-
chus anguineus) je ďalší nezvyčajný druh žraloka, ktorý žije 
vo veľkých hĺbkach. Jeho vzhľad pripomína skôr úhora ako 
žraloka, čo odráža aj jeho názov. Má jednu žiabrovú štrbinu 
so zriasneným okrajom, malú chrbtovú plutvu a veľkú análnu 
plutvu. Na rozdiel od všetkých ostatných žralokov, ktoré 
majú samostatné žiabre, jeho prvý pár žiaber prechádza cez 
jeho hrdlo; každá dvojica je na okraji lemovaná červeným 
pruhom. Živí sa mäkkými živočíchmi, napríklad kalmármi 
a rybami. Dorastá do dĺžky takmer dva metre, pričom samica 
je väčšia ako samec. Dĺžka tela samca je zvyčajne jeden me-
ter a dĺžka tela samice 1,5 metra. 

Prvýkrát ho vedecky opísal nemecký ichtyológ Ludwig 
H. P. Döderlein, ktorý vyučoval na Tokijskej univerzite v ro-
koch 1879 až 1881, keď pri návrate do Viedne priniesol so se-
bou dva exempláre vylovené v Tokijskom zálive. Jeho článok 
opisujúci žraloky sa stratil, a tak prvý zachovaný opis pochá-
dza od Samuela Garmana z roku 1884.

Vyskytuje sa v miestach otvoreného mora a oceánoch hlav-
ne vo východnom Atlantiku, juhozápadnej časti Indického 
oceánu a západnom a východnom Tichom oceáne v hĺbke 
500 až 1 300 metrov, niekedy vypláva aj do menších hĺbok. 
Podobá sa dávno vyhynutým druhom, preto ho občas nazýva-
jú aj žijúcou fosíliou. Donedávna bol jediným zástupcom če-
ľade Chlamydoselachidae, avšak v roku 2009 bol Davidom 
A. Ebertom opísaný jej druhý zástupca – žralok	 africký	
(Chlamydoselachus africana), ktorý dosahuje približne polo-
vičnú dĺžku.

Pri pohľade naň upútajú pozornosť najmä jeho zuby. Jeho 
ústa sú lemované 25 radmi dozadu zahnutých trojitých zubov. 
Je ich dokopy až 300. Sú skonštruované tak, aby pevne ucho-
pili korisť, a z ich zvláštneho tvaru a ostrosti sa zdá, že im nič 
nemôže uniknúť. 

D. A. Ebert povedal, že keď si zacvakol prsty medzi jeho 
zubami, mohol si ich uvoľniť len jediným smerom – musel 

ich zasunúť hlbšie smerom do úst a až potom ich mohol vy-
tiahnuť. Bolo to vraj veľmi nepríjemné.

Tento žralok patrí medzi vajcoživorodé živočíchy – vrhy sa 
zvyčajne skladajú zo šiestich mláďat, ktoré sa vyvíjajú z va-
jíčok v maternici samice a narodia sa živé. Samotná gravidi-
ta môže trvať až 3,5 roka, čo patrí medzi najdlhšie gravidity 
v živočíšnej ríši. Vedci sa domnievajú, že táto extrémna dĺž-
ka súvisí so studeným hlbokomorským prostredím, v ktorom 
žije. 

V posledných rokoch nebol pozorovaný vo svojom priro-
dzenom prostredí, preto každý výskyt tohto zaujímavého ži-
vočícha predstavuje pre vedcov jedinečnú príležitosť ho po-
zorovať a skúmať.

Martin Hriňák
Fotografie: imgur (1), Irvin Kilde (2), Dianne Bray/Museum 

Victoria (3), L. Hussakof (4), Citron/CC-BY-SA-3.0 (5, 6)
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