
Hlbiny oceánu
K de sa vzal, tu sa vzal, z temných hlbín mora vyplával 
potápač. Šplech! Aké to asi je hlboko v mori? A sviet i 
tam niečo? Práve to by vedel potápač. Pod vodnou 
hladinou v neopréne a s dýchacím prístrojom na chrbte 
zakaždým objaví niečo nové…

Medúza 
Svetielkujúcu medúzu rodu Aequorea môžeš 
zahliadnuť pri brehoch Severnej Ameriky. 
Zatiaľ čo cez deň je jej svetielkovanie 
utlmené, v noci svieti ostošesť, aby zastrašila 
prípadného nepriateľa. 

Morský čert
Vo vode hrôzostrašne vyzerajúca ryba s veľkou 

papuľou a ostrými zubami patrí medzi 

najpodivuhodnejšie bytosti v hlbinách oceána. 

Len si to predstav, morský čert, ako sa táto ryba 

volá, láka do svojho pažeráka nič netušiace obete 

svietiacou guľôčkou, ktorá mu rastie na hlave!

Potápač
Žblnk! V hlbinách morského sveta 

si zdatnejší potápači poradia aj bez 

dýchacieho prístroja, len zadržia dych. 

Avšak v morskom pásme polotmy sa bez 

svietidiel nezaobíde žiaden z nich.

K oník morský
Je taký rozkošný! Na rybu sa veľmi 

nepodobá, a predsa je to ryba. Čím 

je zvláštny? Tak napríklad nepláva 

hlavou dopredu, ale vzpriamene. 

A svetielkuje. Napokon, ako mnohé 

morské živočíchy. 

Ponorka
Kam nemôže potápač, tam sa človek 

dostane s ponorkou. Toto oválne plavidlo 

s periskopom a guľatými okienkami sa 

môže pohybovať vo veľkých hĺbkach. Prvú 

ponorku zostrojil Holanďan Cornelius 

Drebbel v roku 1624.
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Hlboký les
Stmieva sa a v hlbokom lese už nie je vidno ani 
na krok. Sem-tam sa ozve sovie zahúkanie, zašumí 
líst ie v korunách stromov a v lesnom húšt í – čo to 
bolo? T icho, niečo sa v ňom hýbe. Má to špicaté uši 
a huňat ý chvost. No iste, líška! Loví za súmraku, 
niekedy a j v noci, a rovnako ako každej inej šelme, 
a j jej sviet ia v tme oči. 

Líška
Vieš, prečo líške svietia v tme oči? Je to spôsobené tým, 

že má v oku za sietnicou vrstvu tvorenú z kryštálikov 

súvislého farbiva, od ktorého sa odráža prudké svetlo.

Larvy hmyzu
Sú hladné, tak svietia. Larvy ojedinelého druhu 

svetlušiek skrášľujú strop jaskyne Waitomo 

na Novom Zélande. Pôvabným svetlom, ktoré 

v jaskyni pripomína hviezdne nebo, priťahujú 

potravu. A čím viac sú hladné, tým viac aj svietia. 

Práchnivejúci peň
Podobné zelenkavé svetlo, akým žiaria svetlušky, 

môžeš zazrieť aj na práchnivejúcom pni. Ako je to 

možné? Svetielkovanie pňa spôsobuje drevokazná huba 

podpňovka obyčajná. Prečo a či je tým pňu alebo sebe 

užitočná, vedci zatiaľ nezistili.     

Svet lušky
V lete ich zazrieš v lesných 

porastoch, ale aj doma v záhrade. 

Svetlušky patria medzi najznámejší 

lietajúci hmyz, ktorý vyžaruje 

svetlo. Nie je žlté, skôr zelenkavé. 

Žiara vzniká chemickou reakciou 

v tele chrobáčika.

Fosforeskujúca huba
Má veľmi dlhý a vôbec nie jednoduchý názov. 

Volá sa Neonothopanus gardner – len sa to pokús 

vysloviť! V tme svieti tak silno, že si pri nej môžeš 

dokonca aj čítať. Fosforeskujúcu hubu objavili 

vedci uprostred noci v brazílskom dažďovom 

pralese, keď jasne svietil mesiac…4 5






