VOR VA Ň

MOŘŠTÍ
PLAVCI

Vítejte v zemi obrů! Právě
pozorujete vorvaně obrovského.
Největší zubaté zvíře na světě
je skvělý potápěč. Tři kilometry
hloubky? Tss, žádný problém pro
našeho vorvaně. Je to přeborník.

VŘETÉNK Y MANDARÍNI
Zacpěte si nosy! Tahle ryba totiž smrdí.
Chytře se tak brání všem nepřátelům
a dravcům. Ale je to krasavice, že? Jedna
z nejkrásnějších mořských rybek vůbec.
Zajímavost? Nemá šupiny!

MOŘSKÝ ĎAS
Jéje, to je ale zubatec. Jeden by se
lekl. Naštěstí se zdržuje v temných
hlubinách. Když má hlad, rozsvítí
lampičku nad hlavou, otevře tlamu
a rybky skákejte mi do ní pěkně
jedna za druhou.

JEŽÍK
To je mi ale náfuka! Naplněný
vodou ukazuje mořský bodlináč,
kdo je tady pánem. Pozor na ty
jeho trny, umí pěkně pozlobit.
„Tak už splaskni a poplavme,“
prosí druhý ježík a netrpělivě
mrská ploutví.

PLACHETNÍK
Tihle dva mořští krasavci si právě dávají
závody. To se jim to soutěží, když patří
k nejrychlejším rybám na světě. Díky
krásné široké hřbetní ploutvi změní
plachetníci směr v jedné vteřině.

CHOBOTNICE

MEDÚZA
Krásné, jemné, éterické medúzy
se vznášejí oceány. Ale pozor,
za něžným vzhledem se ukrývají
žahaví dravci, dotkněte se jich,
a ony vás popálí. Jejich tělo funguje
jako pumpa, pravidelnými stahy
vypuzuje vodu, a to je žene vpřed.

Osm chapadel, osm paží, to se pak
plave úplně samo. O to rychleji
se ale unaví. Chobotnice umí
několik plaveckých stylů. Jednou
plave jako krab, podruhé jako
platýz, jindy jako mořský had.
Je tak dobrá, že ji nikdo od jejích
vzorů nerozezná.

DELFÍNI
Tihle usměvaví krasavci ze všeho
nejraději plavou vedle lodí. Mají
zkrátka rádi lidskou společnost.
Když dostanou chuť, ještě si vyskočí
nad hladinu, a potom mrsknou
ocasem a pokračují dál, trasou
zámořského korábu.

A N TA R K T I C K É R Y B Y
Plavou si klíďo kolem ledových ker
a vůbec jim to nevadí. Antarktické
ryby jsou totiž mrazuvzdorné. Jejich
krev obsahuje speciální bílkovinu,
díky které nikdy nezmrzne. A tak
může mráz řádit o sto šest.

SÉPIE
Tiše, právě kolem nás pluje
aristokratka. Sépie s modrou krví.
Vážně. Důstojně si mává svojí ploutví,
žádný spěch. Zrychlí, až se jí bude
chtít. To umí. Když ji někdo ohrozí,
vypustí do vody hnědou kapalinu.
Jako třeba teď.

ÚHOŘ
Ne, ne, tady neplave žádný had. I když
uznávám, že úhoř mořský se hadu
podobá. Ale podívejte, na hřbetě
má dlouhou ploutev, úhoř je ryba.
A jak se krásně vlní vodou. Elegantní
plavec, jen co je pravda!

ŽRALOK
Seznamte se, prosím. Žene se
k vám největší ze všech žraloků,
pan žralok velrybí. No žene, líně
plave, žádný velký rychlík to
zrovna není. Jeho úsměv je široký
i přes dva metry, takovou má
tlamu. K životu mu ale stačí malé
ryby. Je to zkrátka dobrák.

K R A K AT I C E
Krakatici obrovskou spatří na
vlastní oči málokdo. Schovává se
v nejhloubějších hlubinách oceánů,
kde si poklidně plave pomocí páru
velkých kožních blan. Na krakatici je
všechno velké, třeba její oči jsou jako
fotbalové míče.

PLANKTON
Nezdá se vám, že mořem se vznáší
prapodivný oblak, něco jako
mléčná dráha? Mrkněte se blíž.
Vidíte? Mikroskopické, miniaturní
živočichy – plže, kraby, rybičky
i rostlinky, kteří se oddávají snění
na vlnách. Než je někdo zblajzne.

MEČOUN
Z cesty! Plavu já, rytíř mečoun,
prudce rozrážím vodu svým
dlouhým ostrým mečem a kosím
jím všechno, co se mi postaví
do cesty. Pak to taky sním. Jsem
rychlý. Hladce si kloužu vodou
bez sebemenší námahy.

