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ÉLET A MÉLYBEN 



• A nőstény fején található nyúlványban 
fluoreszkáló baktériumok vannak 

• A fényre a mélytengeri apró állatok  
odaúsznak, így könnyen zsákmánnyá 
válnak 

• A hímek, melyek jóval kisebbre nőnek, 
mint a nőstények, ha véletlenül 
összetalálkoznak életük párjával, 
fogukat a nőstény oldalába meresztik 
és többé nem engedik el.  Innentől 
gyors átalakulásba kezdenek és 
“összenőnek” a nősténnyel. Nem 
sokkal később már csak egy kis 
kitüremkedés marad belőlük a nőstény 
oldalán. 
 

 HORGÁSZHAL 



• úszói lábszerűen megnyúltak 

• ezekkel érzékelik a a talajon 

közlekedő kis rákok mozgásának 

rezgéseit, másrészről az állat maga is 

tud tapogatózni a sötétben.  

• A kitárt úszók védelmében kevésbé 

érhetik lentről, vagy fentről 

meglepetések. A hal 38 cm-es 

hosszához képest megnyúlt úszói akár 

az 1 métert is elérhetik. A megnyúlt 

úszók egyáltalán nem hátráltatják az 

úszásban. 

 

HÁROMLÁBÚ HAL 



 

                         HORDÓSZEMŰ HAL 

• 10-15 cm hosszúságú hal 

• zöld lencsével borított szemei 
folyadékkal töltött, átlátszó pajzs alatt 
helyezkednek el, 

• képes forgatni a szemét, miközben testét 
vízszintesből függőleges helyzetbe 
fordítja, hogy elkapja zsákmányát. 

• amikor a hordószemű hal vízszintesen 
lebeg, szeme fölfele néz, hogy 
megpillantsa a fölötte elúszó halak és 
medúzák halvány derengését.  

• amint észrevesz maga fölött egy 
zsákmányállatot, a hordószemű hal 
előrefelé fordítja szemét - ilyenkor 
gyakorlatilag a fején, illetve a homlokán 
keresztül néz át -, és fölfelé úszik, hogy 
elfogja a prédát. 

 



• 30-60 cm hosszú 

•  horgászik, van egy szerve, mely 

villog, és ez közelébe hívja a 

zsákmány állatát. 

•  ezzel a villogással kommunikál a többi 

fajtársával.  

• a testéhez mérten hatalmas fogaival 

teszi mozgásképtelenné áldozatait, 

továbbá fogai nem engedik hogy 

teljesen becsukja száját. 

•  képesek majdnem akkora élőlényt is 

lenyelni, amely majdnem akkora mint a 

vipera hal. 

 

VIPERAHAL 



• teste viszonylag  áttetsző.  

•  a hímek a nőstényre kapaszkodnak, 

és rajta élősködnek, tőle kapja az 

oxigént, és az ételt is, és nem hagyják 

el azt.  

• több hím, akár hat is felkapaszkodhat 

egy nőstényre, és életük végéig szól 

ez a kapcsolat.  

• a nőstény "horgászlámpával" fog 

magának táplálékot, ez a világító 

szerve a sötét vízben messziről oda 

csalogatja a többi élőlényt. A hím 

maximum 16cm re nő meg, a nőstény 

120cm re. 

FÉRJEHORDÓ HAL 


