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2.

Kedves

Néző!

Uj diafilm-sorozat
első lóncszemét nyujt juk ót Önnek. A
Földön élő, mintegy 1,5 mi lIió óllatfaj közul a legérdekesebbekből
szeretnénk
néhónyat bemutatni,
a fejlődéstörténeti rendszer kereteiben.
Az élet megköze litőleg 3 mi lIiórd évve I eze lőtt a tengerben ke letkezett.
A tenger óllatvi lóga ma is nagyon gazdag. Fajokban a legvóltozatosabb
szerveződési
formókkal
és kUlönleges szinekkel
a trópusi sekély tengerekben
talólkozunk. Ez az oka annak, hogy filmUnkben sok trópusi faj szerepel,
no meg az is, hogy az óllatkertekben
ezeket ritkón figyelhetjUk
meg.
3. A sz lvccsok testében valódi szöveteket
még nem talólunk.
A többféle alaku és mUködésU sejtek csak sejttórsulósokat
alkotnak.
Nagysóguk a néhóny mm-től az 1,5 m-ig terjedhet. A kb. 20 cm-es tulipón alaku szivacsot (Hyalonemo) lót juk, köze l 1m magas szörét !engeri virógóllatok lepték el.
4. A meduzókra az uszó, lebegő életmód jellemző,
amelyet
testUk magas viztartalma okoz. Testük peremén tapogatók
helyezkednek
el,
alsó részének közepe tójón talóljuk a
szójnyilóst.
A csalónsejtekben
gazdag tapogatók a tóplólékszerzésre
szolgólnak.
Az Északi Jeges-tengerben
gyakori OraszlónsörényU
meduza (Hyperio medusarium) a 25
cm-es nagysógot is e lérheti .
5. A virógóllatokat
sakóig növényeknek
tartattók: 1727-ben
egy francia kutató fedezte fel, hogy óllatok.
TestUk kettős falu zsök , belseje az Urbél. A szójnyilós köruli tapogatókban szómtalan esclénsejt
van. Ha "zsókmóny",
(pl.
kisebb hal) érinti a tapogatókat r a csa lönse jtekben lévő
parónyi nyilak "belövődnek"
testébe,
s a sejtben termelődő méreganyaggal
megbénitjók az óldozatot.
Ez a tengeri szegfU (lv\etridium senile)
a Keleti-tenger
lakója.
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6. Tengeri dóliók (Tealiae). - A virógóllatok egy mély tengeri
fajót lót juk, amely elvesztette
eredeti szép bordó szinét.
Általóban a tenger mélyebb régióiban élS óllatfajok
kevésbé szinesek.
7. A kora lIok a vi rógóllatok rokonai. Az egyes óllatkók
130 mm nagysóguak.
Lényeges sajótsóguk,
hogy testUk
mészvózat vólaszt ki. Szi lörd vózuk tömegei,
melyek az
óllatok pusztu lósa utón is megmaradnak,
hozzék létre a
korai tszirteket , padokat. - Ez az agancskora II (Acropori ~
60-200 mé+eres mélységben él.
8. Az agykorall (Diploria cerebriformisl
a Nyugat-Indiai
tokon fordul eiS. Sajótos vóza az agy tekervényeire
lékeztet.

parem-

9. A tenyeres
bSrkorall
(Acyonium
palmatum)a
Földközitengerben
él. A bSrkorallok vóza nem szilórd.
Telepeik husos, lebenyes, bSrszerU képzSdmények,
nevUket innen kaptók.
10. A csS-vagy legyezSférgek
(Sabe IIidae) a gyUrUsférgek csoportj6ba tartoznak.
TestUk gyUrU aloku szelvényekbSI
611.
Legtöbb jUk óllandó
jóratokban vagy maguk 61tal készitett meszes,
esetleg
ny61kós csövekben él.
Hatalmas,
mozgatható
tapogatókoszorujukkal
a tóplólékot
szerzik.
ll.

A képen csSféreg (Bispira volutacornis)
tókoszoruja dupla spiré lt alkot.

16tható.

Tapoga-

12. A puhatestUeknek
kb. 130.000 faj6t ismerjUk mo. TestUk
óltal6ban
fejre,
löbro
és a belsS szerveket
tartalmazó
zsigerzacskóra
tago lódik. Je lIemzS szervuk a test nagy
részét
betakaró köpeny, ez vólasztja ki a meszes héjat
is. Legismertebb tipusaik: a csig6k, a kagylók,
a polipok és tintahalak.
A fésUkagyló (Pecten opercularis)
tek4

n8je diszfésUre emlékeztet.
léka.

Husa inyencek

kedvelt

t6p16-

13. A fésUkagylók köpenyszegé Iyén a szemeket és a tapogatókat
figyelhetjUk
meg.
Ezek a környezet ingereinek
(fény, viz6raml6s, stb.) érzékelésére
szolg6lnak.
(Kozeli felvétel.)
14.

Ez a csodéletos reszel6'kagyló
(Limidae) a Nyugat-Indiai
óce6nban d"shonos. A nyitott héjak közü] a tapogatók szabadon lebegnek.

15.

Közeli felvétel az ausztr61iai hólyagcsig6ról
(Hydatina phi~Toj6s alaku h6za alig 2,5 cm hosszu. A köpeny és
a fej ennél sokkal terjedelmesebb,
amint ezt a kép is mutatja. Orgonakoraiion
ldtjuk kuszni az 61latot.

16. A kaliforniai
partvidék bohóccsig6ja
cm nagys6gura is megn8het.

(Triophe

carpenteri)
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17. A csupaszkopoltyus
tengeri csig6k (Hexabranehus
sanquine~a
Vörös-tengerben
élnek. Héjuk teljesen visszafejl8dött,
h6zatlanok.
Je llernzöjuk az is,
hogy kopoltyujuk
nem a
köpenyUregben
helyezkedik
el, hanem szabadon
lebeg
a
vizben .
18. A Földközi-tenger
partjainak
köze lében tal61ható a tintahalak csoportjébe
tartozó kalm6r (Loligo vulgaris).
Által6ban rajokban jelenik meg, igen gyors uszó.
19. Az ízeltl6búak
az 611atvil6g legnépesebb
csoportj6t alkot[ök • Sz6mos fajuk él a tengerekben
is. Testük fejb81, torból és potrohból 611, 16baik ízekre tagolódnak.
TestUket
kitines
p6ncél
védi. A kaliforniai
s6skar6k (Pseudoqui lia
bigelowi)
m6sodik p6r 16ba fogól6bb6 alakult,
ez a zs6km6ny elkapós6ra szolg61.
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20. Az amerikai homár (Homarus americanus) az Atlanti-óceán
partjain gyakori.
Nem ritkák az 1 m-nél nagyobb példányok. Könnyen felismerhet6'k hatalmas ollóikról.
Az .0116ban levSizomzat
finom csemege.
Egy rövid farkú,
vagy tarisznyarákot
látunk védekezS állásban. Visszavonult amoszatok
és csigahéjak
köz
s készen áll arra, hogy ollóival megvédje magát.
é

22. Az integetS rák (Uca pugi lator) Amerika partvidékén
Balra a hímet látjuk hatalmas jelzSollójával,
jobbra
tényt.
23. A remeterákok vastag asszimetrikus
ba rejtik. A tenger "utcaseprSinek"
szerves tör me lékke I táp lá Ikaznak.
Pagurus pollicaris.)
24.

patrohukat
nevezik
(A képen

,

honos.
a nSs-

Ures csigaházSket. mivel a
láthat6 fa j a

Jellegzetes
tengeri élSlények a tUskésbSrUek. KUltakarójuk
alatt be lsé váz figyelhetS
meg, amelynek tUskeszerU
képzSdményeire
utal az elnevezés r Változatos
formák, különleges
életmód
jellemzi ezt a csoportot.
Ide sorolhat6k a
tengeri esi lIagok,
a tengeri sünök , az ágaskaru
tengeri
csi Ilagok és a tengeri uborkák is többek közbtt , Ez a tengeri csillag
(Echinaster)
az európai tengerekben
gyakori.
Mint láthat6,
kagyl6kkal
táplálkozik.

25. A Yukatán-félsziget
komyékén,
nagy mélységekben,
sötérben él az ágaskaru tengeri csi lIag (Asteronyx).
Mozgékony
karjait a fény hatására felcsavarja.
Jobbról a gorgófS (Gorgonocephalus)
ugyancsak ágaskaru tengeri csillag. Az északi
hidegebb tengerekben,
1.200 méteres mélységekben
tanyázik.
.
26. A 25-30 cm-es királyuborka
a Fllldkllzi-tengerben
e lé , A képen láthat6 nyulánk halacska,
a hegyes
6

fordul
fejU bu-

jóhal, nem az uborka tóplóléka,
hanem az egyUttélés kUlönös formójót
pé ldözzo , A hal ugyanis a tengeri uborka
tUdSfó jóban é 1.
27. A tenger homok jóba 6ssa mag6t az 6gas tapogatóju
tengeri
uborka.
10-30 különböz
nagysógu,
elógazó tapogató ja a
t6plólékszerzésre
szolg61.
é

28. Az 611atvi lóg legfe j lettebb csoportj6t

a gerincesek alkotj6k.
Ide tartoznak,
a halak, a kétéltUek,
a huI16'k, a madarak
és az ernldsök ,
A halak
kizórólag
vizben élnek.
SzervezetUk ehhez az
életmódhoz alkalmazkodott.
Testuk "óramvonalas",
végtagjaik: uszók, a vizben
oldott
oxigén felvételére
alkalmas
kopoltyuj6val
lélegeznek.
A több mint 20.000 hal faj nagy
része a tengerekben
é 1. A legérdekesebb
é letform6kka 1,
szln- és formagazdagsóggal
a trópusi tengerekben tal6lkozunk.
KépUnk többsége is az ott élS fajokat mutatja be.

29.

Minden trópusi és szubtrópusi tengerben eiSfordu ló porcos
hal a kék cópa
(Careharias
lamia). EISdeik mór 300 millió évvel ezelStt is a tengerek lakói voltak.
6 méter hoszszus6gra is megn6'hetnek.
Ragadozók,
az ember sz6m6ra is
veszélyesek!

30.

A barrakud6k (Sphyraena) nagyméretU halak, elérhetik
a 3
m hosszus6got.
TestUk nyul6nk,
farkuszójuk mélyen bev6gott. Trópusi, szubtrópusi tengerek ragadozói.

31.

A makrélók a nyilt tengerek
ragadozó
halai.
Nagys6guk
50 cm-tSI 1,5 méterig terjedhet.
Által6ban rajokba verédve v6ndorolnak.
A hosszu sz6rnyu tUskés makréla (Trochinotus glaucus)
az Atlanti-óce6n
trópusi és mérsékelt égövi
vizeiben talólható.
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32. A trópusi
tengerekben
él a muréna, mint a faltas muréna
is (Gymnothoras
nigromarginatus).
A 3 méter hosszusógot is
elérheti.
A korallszirtek
között rejtó'zve les a hcl-zsökményra.
33.

A kaliforniai
murénót (Gymnothorax mordax) lót juk. A rnuré nőkro ltclébcn
jellemzó' a kigyószerU test és a széles,
egészen a szem mögé nyu ló szé j.
Horgas fogaik mögött méregmirigyek vannak, ezek a zsókm6nyszerzésben
jelentó'sek.
ö

34.

A Csendes-óceón
trópusi vizeiben
gyakori a pettyes
.szes sUgér (Epinephelus elongatus).
A tengeri sUgérek
dozó halak,
a korallszirtek
között magónyosan élnek.
lakkal, rökekkel tóplólkoznak.

35.

A csószórhalakra
o szinpompa és
lemzó'. A kb 40 cm nagysógu kék
hus imperator)
oz Indiaiés o
si terUletén leljUk fel. Lakóhelyét
loktóI.

36.

Pillangóhol
(Chaetodon ephippium) korcll-Ickd.
Teste magos,
oldalról lopitott,
szöjo kicsi. A korollokon
legelészve
tóplö lkoz ik , Nevét
o pillangókat
idézó csodólotos
szinei ró'I
kapta.

37.

KUlönleges szinek,
mulatsógos kulsó' jellemzi o bohócholot
(Amphiprion perculo).
Trópusi tengerek korallszirtjei
között
rajokban
fordul eló'. A fehérsórgo csikos bohóchol tengeri
rózsókkol él egyUtt. Amig az mós halfajokat
megöl és e 1nyel, o bohóchalaknak
védelmet nyujt. Ezért cserébe o halocska zsökmönyöbol
juttat o tengeri rózósknok is.

38.

Trópusi tengerekben
élnek o popogójholok.
Fogaik
vadtak és papogójcsó'rhöz hoslonló szervet alkotnak:
kos popogójhal (Scorus taenipoterus)
o Bermudóktól
Indióig és Brazi lióig mindenUtt megtolóiható.
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fUréragaHa-

jellegzetes
rajzolat
jelcsószórhalat
(PomocontCsendes-óceón érintkezéharciasan védi egyéb ho-

összeolA csiNyugot-

39.

A kb. 25 cm-es szarvashal (Zanchus cornutus) az Indiai- és
a Csendes-óceón
korallszirtjei
közöt+ tanyózik.
Szeme eld'tt
két kis szarv lótható, nevét innen kapta. Szivacsokkal,
mohaóllatokkal
tóplólkozik.
IvIozgósóban nem a farokuszó, hanem a me Iluszók jótszanak fd' szerepet.

40.

Kaliforniai skorpióhal (Scorpaena guttata). - Sz iklös partok,
korallszirtek
koze lében, 30-40 m mélységekben
gyakori.
Igen feltUnd', "figyelmeztet6"
a szine. A hótuszó tUskéjének
tövében van a veszélyt jelentd' méregmirigy.

41.

Sörkényfejü
halféle a tUzhal vagy pulykahal
(Pterois sp).Hatalmas melluszóit vBrBs-fehér csikos uszósugarak tómasztiók. Alkonyatkor vadószik sajótos módon, uszósugarait felmeresztve a korallszirtek
hasadékaiba tereli óldozatait.
Mérge
hcldlos hatósu az emberre is.

42.

Leopórd ijhal (Balistoides
conspicillum).Az ijhalak lapos
testU, magas höru halak.
Szö juk kicsi, de óllkapcsaikban
erős fogak vannak, ragadozók.
Akorallszirtek
Uregeiben éld'
ka!1ylókat,
rökeoskéket
csipegetik.
Érdekes morgó hangot
h~atnak.
A fe Itevések szerint husuk mérgezd'.

43.

A gBmbhalak
(spheroides
nephotus) az Atlanti-óceón
nyugati
térségeiben
talólhatók.
Ha a vizbd'1 kieme IjUk ó'ket,
beleiket
teleszivjók
levegd'vel.
Fent normól testa lakban ,
lent felfujt óllapotban
lót juk.

44.

A sUnhal (Diodon
hystrix) testét a sUndisznóéhoz
hasonló,
felmereszthető
tUskék borit jók. A trópusi tengerekben
él.

45.

Kék bd'rBndhal (Ostraeion
lentiginosus).Testét merev csontlemezek borit jók, csak a farka mozgékony.
Jellemzd' kulsd't
kölcsönoz a fején lévd' négy homlokdudor r a "bd'rBnd". Az
Indiai - és a Csendes-óceón
lakója, békés természetU.
9

46.

A szubtrópusi és trópusi
tengerek lakója
a csikóhal (Syngnathidae).
Alig néh6ny
cm nagyrogu.
Farka fogószerv,
amellyel moszatokra,
növényekre
kapaszkodik.

47.

A közönséges tUhalak (Syngnathida~
a trópusi és mérsékelt
égövi tengerekben
élnek.
Usz6s kezben testUket fUgg6'legesen tart j6k.

48. A cs6poshalakat,
igya
képen 16tható fajt is (Antenarius
scaber) a meghökkent6',
bizarr
kuls6' jellemzi.
Sima,
pikkelytelen,
olykor érdes b6'rukön sz6mos furcsa kinö'lés
van.
Ezek a rejt6'zködést és zs6km6nyszerzést
segitik.
49. A k6'hal (Synanceia
verucosa) az Indiai- és a Csendes-óce6nban él. Otromba testét szemölcsszerU dudorok boritj6k. A
tengerfenéken
kovek és alg6k között "k6'ként" rejt6'zködve,
környezetével
szinte teljesen egybeolvadva
les a zs6km6nyra. A vi 16g legmérgez6'bb halaként tartj6k nyilv6n.
50. A tenger azok sz6m6ra, akik csodéletos vil6g6ba bepillantanok
sz6mtalan
gyönyörUséggel,
uj ismeretekkel,
olykor
meghökkent6' élménnye Iszolg61.
Remél jUk ennek érzéke léséhez diafilmUnk hozz6j6rult.
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Diafilm hny.

6149 - 1000 pid.

F.v.: Keresztes
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