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A TENGER MÉLYSÉGEINEK ÉLETÉRŐL *

A  természetnek egyik legszebb, legfonségesebb adománya az az 
ellentállhatatlan vágy, mellyel az ember az ismeretlent kikutatni, 
mellyel az emberi lélek az igazságot felfedezni törekszik. Ebből 
fakad a kutatás és búvárkodás végtelen gyönyöre ; ez , sarkalja, 
bátorítja az embert, hogy szembe szálljon minden nehézséggel. A  lélek
nek ilyen kielégíthetetlen vágya elfeledteti az emberrel epedő testének 
égető szomjúságát a Szahara izzó homokján; a kutatás lázas kéje hevíti 
őt az északi sark dermesztő jegében ; ez vonzza őt a tenger titok
zatos mélységébe, ez kergeti a végtelenségbe, a csillagok hónába 
és a felfoghatatlan parányiságok világába. Akadályt akadály után 
leküzdve szerezte meg az ember ismereteinek gazdag tárházát. A foly
tonos küzdelem megedzette jellemét, átalakította búvárkodó szellemét, 
mely legyőzhetetlennek látszó nehézségek és megoldhatatlannak 
tetsző problémák előtt néma rezignáczióval többé meg nem hajol. 
Minél rejtettebb, minél hozzáférhetetlenebb valami, annál nagyobb 
ingerrel és dacczal, annál erősebb kitartással kutatja mivoltát.

íg y  volt ez a tengerrel i s !
A  haragvó óczeánnak egyetlen hulláma elegendő, hogy el

nyelje, örökre megsemmisítse a föld büszke urát, de az ember nem 
rettent vissza tajtékzó dühétől s nem nyugodott, míg gőzhajóival le 
nem igázta. A  mint a vak ujjaival tanulmányozza a domborzatos 
felületeket, úgy kutatja az ember is hosszú mérőeszközökkel a ten
gerek fenekét; térképeket készít láthatatlan területekről, s hogy 
megismerje a talaj minőségét, iszapot hoz fel a tenger mélységeiből.

A munkás kezeké az érdem, hogy nincs messze már az az idő, 
midőn a tenger medenczéjét ép oly jól fogjuk ismerni, mint az 
előttünk elterülő kontinensek domborzati viszonyait.

De nem a tengerek alatt elterülő hegyek és völgyek rend
szeréről, nem geológiai alkotásukról akarok én ezen előadásom
ban szólani. Czélom a tengermélységek kutatásainak rövid történetét, 
a vizek mélységében uralkodó létfeltételeket főbb vonásaikban meg
ismertetni s a tenger fenekén levő életet a maga sajátos és bizarr 
alakjában néhány példával illusztrálni. Messze a partvidéktől, isme
retlen világba, le a feneketlen tenger mélyébe fogom önöket kalau
zolni, oda, a hol teljes sötétség, nagy hideg és képzeletet felülmúló 
óriási víznyomás uralkodik!

A tengerek felszínes rétegeiben és a partok közelében élő 
állatoknak óriási száma, bizarr alakjok, életüknek sokoldalú és

* N é p sz er ű  e lő a d á s  1886 . d e c ze m b er  17 -ik én .
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változatos jelensége, már régóta isrheretes: de hogy nagyobb mély
ségekben is élhetnek állatok, abban sokáig kételkedtek. Régibb 
tudósok anélkül, hogy a kutatás terére léptek volna, a kérdést 
akképen döntötték el, hogy néhány száz méternél mélyebben állatok 
már nem élhetnek.

Tekintve a fönnebb említett és akkoriban általánosan vallott 
világossági, hőmérsékleti és víznyomásbeli állapotokat, ki is kép
zelhette volna a tenger fenekét másnak, mint óriási temetőnek, 
melyben az óczeánnak milliárd meg milliárd egykori lakója alusz- 
sza örök álmát. Kinek a fantáziája lehetett oly merész, hogy 
az uralkodó természeti törvényekből következtetett tényekkel síkra 
szálljon akkor, mikor csak véletlen és bizonytalan eredetű felfedezések 
igazolhatták állításának lehetőségét ? Pedig az idők folyama megadta 
az alkalmat és a módot is oly adatok gyűjtésére, melyekkel ha nem is 
győzni, de e dogmákkal emberül harczolni minden esetre lehetett volna.

J o h n  R o ss , a kitűnő és igen megbízható utazó, midőn a Baffin- 
öbölből észak-nyugoti irányban átjárót keresett, mérőónjával már 
1818-ban többször hozott nagy mélységekből állatokat a felszínre; 
egy izben a szép medúza-fejet is, a mély vizeknek legszebb és leg
jellemzőbb lakóját (1. az 1. ábrát). És Sir J a m e s  C l a r k é  R o s s  
1847-ben közétett egyik művében kétségtelen adatokkal kimutatja, 
hogy a tengerek mélyében is van állatvilág; a Déli Jeges-tenger
ben 720 méternyi mélységben több rákot, férget és csigát fedezett 
fel. Mindamellett az ő felfedezésére szintoly keveset hederítettek, mint 
elődjének és utódjainak fáradságos búvárkodásaira. K utató eszközei
nek, különösen pedig mérőónjának megbízhatóságát vonták kétségbe; 
azt állították, hogy a mérőón zsinegje a forgó rúdról még akkor 
is egyre lefelé gombolyodott, midőn az ón rég  a fenéken pihent már. 
Rossnak 1000 méterre becsült mélységét 100-ra redukálták.

A tények azonban folyton gyarapodtak, melyek e búvárok 
állításait igazolták.

Az ipar és kereskedelem rohamos fejlődése mindinkább kivánta 
a gyors közlekedő vonalakat és közegeket. A nyughatatlan emberi 
szellem többé nem érte be a gőzhajóval, hanem telegráfdrótokat 
fektetett le a tengernek ezelőtt ismeretlen fenekére, hogy a tenger 
elválasztotta világrészek a legrövidebb úton s a lehető leggyor
sabban adhassanak egymásnak hírt.

Az eszme megvalósítása, mint tudjuk, gyors és lázas tevékeny
séggel történt; a hatvanas években Európát Afrikával, Ázsiával és 
Amerikával már telegráf kötötte össze. De a vastag telegráfdrótok, 
vagy, mint nevezni szokás, a kábelek, időnként el-elszakadtak és 
javításra szorultak; teszem a többek között a Szardíniát Genuával és

A TENGER MÉLYSÉGEINEK ÉLETÉRŐL. 1 0 7

7 1/**

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



i o 8 ÖRLEY LÁSZLÓ

Algériával összekötő vonalon. A 2000 méternyi mélységből felhozott 
kábeleket a kagylók és csöves férgek néha annyira belepték volt, 
hogy helyenként vastagok voltak, akár a hordó.

Végre úgy hozta a szükség, hogy Norvégia és Újfundland 
partjait is telegráf kösse össze. Az Egyesült-Államok e végből kutató 
utazásokat rendeztek a »Bulldog« nevű hajóval, s ahhoz Dr. W a l 
l i c h  természetbúvárt is beosztották. W allich jól szerkesztett kotró 
készülékkel kutatván a mély tengerek fenekét, a vitás kérdést vég
legesen megoldotta, Isjand szigete közelében, 2268 méternyi mélység
ben, élő kagylókat, csöves férgeket és tengeri csillagokat találván*

Ezen kutató utazás fényes eredményei a mély tengerek állat
világa iránt újra felköltötték az érdeklődést; az ismeretlen élet
viszonyok felderítésének vágya lázas tevékenységre serkentette a 
természetbúvárokat. Sorra következtek az óriási összegeket emésztő 
kutató utazások; a tudományok fejlődésével karöltve haladó ipar a 
legszellemesebb eszközöket szülte a 4 nehéz és egykor hihetetlennek 
látszó kutatások végzésére. Valóságos verseny támadt a müveit 
népek között, melyben a leggazdagabb, a legszívósabb s a megvaló
sításban a legelmésebb faj, az angol és az amerikai, lett a győz
tes. A téngermélységek megismerésében az oroszlánrész őket illeti.

Wallich felfedezése óta, a' kutató utazások nagy része figyel
met fordított a tenger mélyében élő állatvilágnak felderítésére is; 
a  nyugoti államok egyaránt rajta voltak, hogy a remélt nagy fel
fedezésekben részök legyen.

Az Egyesült-Államok 1863 óta rendszeresen vizsgáltatja a 
tengermélyek faunáját kitűnő zoológusaival, a kik közül bizonyára 
A l e x a n d e r  A g a s s i z  neve sem ismeretlen. De az angol kormány 
sem vádolható fukarsággal; 1868 óta tudományos czélokra berende
zett. számos hadihajót bocsátott búvárainak rendelkezésére. A gőz
hajók közül a »Lightning«, »Porcupine« és ^Challenger* említendők, 
melyeken C a r p e h t e r ,  G w y n  J e f f r e y s ,  W y v i l l e  T h o m p 
s o n  és M o s l e y  végezték messzeható kutatásaikat. A Challengernek 
három esztendeig tartó földkörüli útja vala felfedezésekben a leg
gazdagabb ; eredményeit számos negyedrétü vaskos kötetben fog
ják  ismertetni, melyek közül eddig mintegy 20 gazdag és érdekes 
tartalmú kötet látott már napvilágot. Csupán H a  e e k e i  tanárnak 
a mikroszkopikus Radioláriákat tárgyaló művére utalok, melyben 
több mint 2000 új faj van leírva és lerajzolva.

Az amerikaiak és angolok eredményes kutatásai a szomszéd 
nemzetek irigységét és féltékenységét nagy fokban felköltötték. 
Különösen a franczia tudósok vették szívükre ebben a tekintetben 
való hátramaradásukat. De hogy versenytársaikat utólérhessék, sok,
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igen sok pénzre volt szükségök. Szerencsére nem is kellett soká 
és hiába kopogtatniok a miniszterek ajtaján, mert a párisi m ú
zeum igazgatója és tanárai 1880 óta négy Ízben rendelkezhettek a

I. ábra. Crinoideák nagy mélységekből. I. Pentacrinus ‘Wyville-Thomsoni G. J e f f r . ; 
2. Rhizocrinus lofotensis O. S a rs . ; 3. Bathycrinus gracilis W . Thoms.

»Travailleur« és »Talisman« nevű gőzösökkel. És nem h iába ; a 
tenger m élyébe^ élő állatok életviszonyainak megfigyelése és kide
rítése körül a francziák valóban bámulatos eredm ényeket értek el,
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olyanokat, melyekről a régibb kutatók még csak álmodni i:em 
mertek.

De hálátlan lennék, ha megfeledkezném a németekről, kik 
aránylagos szegénységük mellett is sokat áldoznak a tudomány 
oltárára. Freiherr von S c h l e i n i t z ,  a híres tengerész-kapitány vezér
lete alatt 1874-ben a »Gazelle« nevű hadihajó, mely a Vénus 
átvonulásának megfigyelése végett indult a Kerguelen szigetére, 
több híres természetbúvárt szállított oda, köztük S t u d e r  tanárt és

* zoológust, ki búvárkodó eszközökkel gazdagon ellátva, s£>k új adat- 
tal gyarapította a tengermélyek állatvilágáról való ismereteinket.

Az olaszok a ^Washington* és »Vettor Pisani« a svédek pe
dig a »Voringen« nevű hadihajón működtek áldásosán ezen új 
irányban.

Hogy más, talán igen ' nevezetes kutató s a tenger mélyének 
tanulmányozását czélzó utazást nem említettem, onnét van, mert a 
nagy mélységek állatvilágát valami különös figyelemben nem része
sítették. Az előbbeni utazásokat is nem érdemeik külön-külön mél
tatása, hanem inkább csak tájékoztatás czéljából említettem, hogy 
jelezzem azt a lelkes áldozatkészséget, mellyel ezen tudományos 
kérdés megoldását czélzó törekvések találkqztak.

Bámulatos az eredmény, melyet egyeseknek és társulatoknak, 
sőt egész nemzeteknek nemes versengése szült; a zöld asztalok 
mellett elmélkedő szobatudósok okoskodásai halomra dőltek, elfújta 
őket az igazságra törekvő kutatások szele. Nem kietlen pusztaságok 
az óczeánnak mélységei, melyekben csakis elrejtett ellenáramlások 
tanúskodnak a földi é letrő l; születés, munkálkodás és halál, örökös 
harcz és küzdés van odalent szintúgy mint idefönn; nem pokoli 
sötétség, hanem pompás viliódzó fény világít ott az örök éjszaká
ban, szebb annál, a minőt á magasbatörő emberi szellem eddig 
létesíthetett. Az óriási víztömegnek roppant nyomása, mely bennün
ket 100 méter mélységben már megsemmisít, odalent tehetetlenné 
válik az alkalmazkodás átalakította szervezetekkel szemben. Színek
ben pompázó virágállatok tágas mezőket borítanak, melyek között 
a halak, a biborpiros rákok ép úgy incselkednek, ép úgy szerel- 
meteskednek, mint feljebb az algák borította térségeken.

És most türelmet és elnézést kérek. Meg akarom ismertetni 
azon különös állapotokat, a melyek között a nagy mélységekben 
az állati élet folyik, el akarom mondani azon módokat, melyeknek 
segélyével azt felderítették.

A levegőnek egy literje 1*3 grammot nyom. Elképzelhetik 
már most, hogy mily iszonyú súlynak felel meg a^on légkör, mely 
földünket mintegy 15,000 méter magasságban körülveszi. Hiszen
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tudvalevőleg maga azon légoszlop, mely egy ember fölött emel
kedik, nem kevesebb mint 14,000 kilogrammal nehezedik reá. Ezt a  
a nagy terhet azonban nem érezzük, mert a nyomás egyszerre és 
minden irányban hat egész testünkre ; a levegő átjárja belső 
üregeinket, sőt szöveteinknek láthatatlan hézagai közé is behatol. 
E nagy légnyomásnak megfelelőleg vagyunk terem tve; tüdőnknek 
bizonyos sűrűségű levegőre van szüksége, hogy benne az élet fen- 
tartására megkivántató oxigént megtalálja. Es mivel a levegő 
felfelé mindig ritkább, az ember a magasságnak csakis meg
határozott pontjáig juthat. Tízezer méternél magasabb régiókban 
nem annyira a dermesztő hideg, mint a már igen ritka levegő, és 
ennek következtében a vérben felszaporodott szénsavtartalom öli 
meg az embert. Ily nagy magasságban az ember csak nagy nehe
zen liheg, végtagjai megdermednek, elvakul, elájul és még csak 
néhány méterrel kell m agasabbra emelkednie, s halála okvetlenül 
bekövetkezik. De már kisebb, 3000—4000 méter magasságban is 
mégbetegednek az u tazók ; a Himalája és Andes hegységekben az 
idegen jövevények rendszerint a ritka levegő okozta kórtünetekben, 
az ú. n. hegyi betegségben szenvednek. De az itt uralkodó ritkább 
levegőhöz az ember hozzászokhatik, ha szervezete a szokatlan 
kisebb légnyomáshoz fokozatosan alkalmazkodik. A lassanként meg
szerzett szervezetbeli tulajdonságok átöröklődnek s végre oly nemze
dék jő létre a magasban, mely az ottani állapotok elviselésére 
képes. És valóban igen nagy magasságokban is élnek még embe
rek. Hermann von S c h l a g i n t w e i t  szerint a felső Indus medenczé- 
jének 5000 méternyi magasságában még aranybányák és bánya
épületek találhatók. Es ki tudja, hogy az ember szervezete nem 
alkalmazkodott volna-e még magasabb régiókra is, ha az óriási hideg 
a megélhetést lehetetlenné nem teszi.

Az ember azonban, nemcsak felfelé, hanem lefelé, a tengerek 
mélyébe is le merészkedett hato ln i; megkisérlette kiaknázni elrej
tett kincseit és ellesni milliónyi titkát. De a természettörvények, 
a melyeknek az emberi szervezet hódolni kénytelen, legyőzhetetlen 
akadályokat gördítettek elébe.

A föld fölszinén lévő levegőnek egy literje csak 1*3 grammot, 
azaz 770-szer kevesebbet nyom mint egy liter víz.

Ebből elképzelhető, hogy mily óriási terhet kellene elviselnünk, 
ha a felettünk fekvő légoszlop helyett ugyanily magasságú víz
oszlop nehézkednék reán k !

Pedig a tengerben vannak mélységek, melyek a légoszlop 
magasságával vetekednek.

Még mielőtt mélységmérőket alkalmaztak volna, a földrengések
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okozta hullámok sebességéből már is kiszámították, hogy bizonyos 
pontokon nagy feneketlenségek vannak. Az első pontos mérést a 
Tuscarora nevű. amerikai gőzös fedélzetéről végezték; az eddig 
ismert legnagyobb mélységet, a Csendes-óczeánban, a japáni tenger
part mentében, a Kuro-Szivo szélén találták. A mélységmérő e 
helyen 8573 métert mutatott, oly feneketlenséget, a melyből a 
Himalájának legmagasabb csúcsa, a Gauriszankár is alig emelked
nék ki.

De nemcsak a felhozott, hanem már kisebb, példáúl 20 méter 
mélységben is kétszer oly nagy teher nehézkedik reánk, mint a 
felettünk levő légoszlopnak a sú ly a ; 4000 méter mélységben pedig, 
mondja W yville Thompson, oly nagy súly nehezednék az emberre, 
mely vasrudakkal megrakott, húsz hosszú tehervonat súlyával ér fel. 
És minthogy e nyomás nem minden oldalról, kívülről és belülről 
egyaránt, hanem csakis kívülről hat a vízben lévő ember testére, e 
miatt ez már a legcsekélyebb vízoszlop nyomását is megérezi. S 
nézzük meg, hogy a tapasztalat mire tanított. A gyöngy- és korál- 
halászok lélekzetöket a víz alatt 2—3 perczig vissza tudják tartani, 
és hosszas gyakorlat után nagyobb mélységekre is képesek leúszni. 
De a legerősebb szervezetü halász sem tud 60 méternél mélyebbre 
lehatolni, mert mellkasát és hasüregét a felette fekvő vízoszlop már 
is kelleténél jobban összenyomja. A  mely búvárok 60 méterig 
kénytelenek leúszni a szép gyöngyökért, a megelőző napon nagy
ban készülnek a nehéz m unkára; a többek között egész napon át 
koplalnak, hogy a víz nyomása gyomruk tartalmát felfelé ne tolja 
a szájukba, innét esetleg a czigányútczába, és, mint már megesett, 
fulladást ne okozzon. Bebizonyúlt, hogy a nubiaiak a legjobb búvárok ; 
akadt közülök egy különben is csodálatosan erős testalkatú, ki 
65 méternyire volt képes leereszkedni, és ezen eddig utólérhetetlen 
képességéért az egyiptomi kormány a vitézség érmével jutalmazta.

Sokan azon hiedelemben élnek, hogy buváröltözetben nagyobb 
mélységekbe hatolhatni; pedig ez nincs úgy, mert a búvár teste a 
víz nem járta ruhában ép úgy megérzi a felette levő vízoszlop nyo
mását, mint a nélkül. Búvárruhában, levegőt szivattyúzván a sisakba, 
csupán tovább, teszem 1—2 óráig lehet a víz alatt maradni, de mé
lyebbre lejutni az élet koczkáztatása nélkül abban sem lehet. Búvár
ruhában eddig a legmélyebbre Mr. Hooper, liverpooli búvár é r t ; 
Valparaiso közelében 66 méterig lehatolt, hogy egy elsülyedt hajó 
kincseit megkeresse.

Nos, ha búvárruhában nem is, de buvárharangban minden
esetre, mélyebbre lejuthatni! — A harang belsejében az ember talán 
csak eléggé meg van oltalmazva a felette lévő vízoszlop nyomása
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ellen! — Nagyon csalódnánk, ha ezt hinnők. A lesülyesztett buvár- 
harangnak minden oldala, tehát alsó nyitott része is, hol levegője 
a vizet éri, a mélység szerint nagyobbodó nyomásnak van kitéve. 
Es mivel a levegő nagy fokban összenyomható, a víz mindinkább 
behatol a harang belsejébe, az ott lévő levegőt mindjobban össze
nyomja, vagy más szóval megsűríti. 50 méter mélységben már 
feléig hatol be a víz a harangba, és minél lejebb megyünk, annál 
jobban tódul bele s annál jobban nyomja és sűríti össze a benne 
lévő levegőt. Lehetne ugyan a vizet a harangból a mélységnek 
megfelelő, felülről beszivattyúzott sűrű levegővel kiűzni, de sajnos, 
az embernek szervezete a sűrű levegőt meg nem tűri. Az ember 
már néhány méter mélységben is megérzi a sűrített levegő h a tá sá t; 
lélekzése, szívének működése gyorsabbá válik, dobhártyája _ meg
feszül, véredényei megrepednek s ha harangjában 70 méternél mé
lyebbre ereszkedik, ép úgy utoléri a halál, mint Sivelt és Spinellit, 
a bátor léghajósokat, kik léghajójukkal 10,000 méternél m agasabbra 
merészkedtek szállni.

Csakis egészen zárt szekrényekben, vagy harangokban lehetne 
mélyebbre lehatolni s erős üvegtáblákon át lehetne kaczérkodni a 
szokatlan vidékkel. Az ily eszközöknek készítése azonban olyan sok 
technikai nehézségbe ütközik, s aránylag olyan kevés a gyakorlati 
hasznok, hogy velők még csak igen kevés kísérletet tettek. Tudtom
mal a tenger alatt működő ily zárt készülékek közül a T o s e l l i  
tanártól szerkesztett és tengeri vakondnak nevezett zárt henger 
hatolt eddig a legmélyebbre. A Nápolyi-öbölben 1871-ben száz 
méternyi mélységbe szállt le Toselli tanár, s onnét a Vesuv meg
figyelő állomásának igazgatójához, Palmierihez, levelet intézett.

Nem helyes tehát a laikusok között nagyon is elterjedt, valószí
nűleg a regényolvasás szülte ama nézet, hogy emberek sétál
gatnak a tenger mélységes fenekén, hogy oda munkások lehatolnak 
a czélból, hogy ottan telegráfdrótokat húzzanak és javítsanak. A 
telegráf-kábeleket felülről süly^sztik alá és felülről halásszák ki, ha 
már rájok fér a javítás.

De hát miképen élhetnek meg az állatok a nagyobb mély
ségekben ?

A tenger lakóinál egészen másképen, épen ellenkezőleg van 
a dolog. Ezek nem a légi, hanem a vízi életre vannak teremtve ; 
az életükhöz megkivántató oxigént nem a levegőből, hanem a vízből 
kapják. Testökben levegővel telt üregek nincsenek s a tengernek 
vize ép úgy áthatja testüket, mint bennünket a levegő. Leghelyeseb
ben, vízbe mártott szivacshoz lehetne őket hasonlítani, melynek a 
legparányibb hézagába is beférkőzik a víz.

o
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Ennek következtében a felettük levő magas vízoszlop nyo
mását ép oly kevéssé érezik meg, mint mi a reánk nehezedő lég
oszlop súlyát, mert a víznyomás náluk is minden irányban, kívül
ről úgy mint belülről," egyszerre hat egész testükre. De vala
mint mi sem tudunk a levegőnek tetszés szerinti magasságában élni, 
úgy a tengeri állatok terjeszkedésének is meg van a határa. A 
tenger vize, épen úgy mint a levegő, a nagyobbodó vízoszlop súlya 
miatt alul a legsűrűbb, felül pedig a legritkább. Azon érdekes kér
dés merül tehát fel, hogy a sűrűbb vízhez, vagyis a nagy víz
nyomáshoz szokott állatok, meddig tudnak a tengerek fenekéről 
felfelé hatolni? H a a tengermélységek lakóinál ugyanazon viszony 
uralkodnék mint az embernél, ki léghajókkal 10,000 méter magas
ságra emelkedett, akkor ezek, a tengernek eddig ismert 8573 méter 
legnagyobb mélységéből a tenger felszínéig jöhetnének, feltéve, 
hogy jó turisták, vagy merész léghajósok, kik a felszállásra ritkított 
gázzal telt gömböket használnak.

Vájjon edzett turisták-e a mélységek lakói,, azt nem tudjuk, 
de hogy léghajó módjára csakugyan a felszínre kerültek, arról van 
tudomásunk. '

Mindjárt elmondom.
A Talisman gőzös fedélzetén a franczia búvárok azon saját- 

szerű tüneményt figyelték meg, hogy a nagy mélységekből fel
hozott állatok, valamennyien elhalva, könnyen széteső állapotban 
kerültek a fedélzetre, s hogy némely halaknak ezen kívül egészen 
eltorzított külsejök volt.

Hogy 'ennek okát megérthessük, ismert kísérletet idézek vissza 
emlékezetükbe. H a levegővel telt hólyagot súlyok segélyével vízzel 
telt henger fenekére sülyesztünk s azt a légszivattyú alá helyezzük, 
a ritkuló levegő okozta kisebbedő nyomás szerint, a hólyag a víz
ben mindinkább nagyobbodni fog. De a hólyag nagyobbodásával 
a kiszorított víz súlya s így a víz felhajtó ereje is nagyobbodik s 
így a kitágult gömböt a súlyokká^ együtt a víz felszínére fogja 
hozni.

Az eltorzulás okát a halak úszóhólyagában találták meg. Oda- 
lennt a roppant nyomásnak megfelelőleg, az úszóhólyagban levő 
gáz is nagyon össze van sürítve. Minthogy pedig a gázok nagy 
terjeszkedésre képesek, nagyon természetes, hogy az összeszorí
to tt gáz a t^ngerszin felé, a csökkenő víznyomásnak megfelelőleg 
terjeszkedik és a hólyagot nagyobbítja. Valóban, a hálóval fogott 
halak, amint feljebb és feljebb húzzák őket, mindig kevesbedő 
nyomás alá kerülnek. Ennek az a következménye, hogy az úszó
hólyag mindinkább kitágul, lassanként kifeszíti a has falát, s ezzel
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a hal bőrét is. A  kitágult bőrön a p ikkelyek felborzolódnak s 
kihullanak táskáikból; a bél, nem m aradván  helye a testüregben, a 
szájüregbe kerül s innét később kiborul. A  szájüregre ható nyomás 
miatt a szemek kidülednek gödrükből, szóval a hal egészen úgy 
torzúl el, mint a 2. kép ábrázolja.

A  halaknál az úszóhólyag ugyanaz, mint nálunk a léghajó. 
H a a hal uszóhólyagját kitágítja, a benne lévő gáz terjeszkedik 
s a halat bizonyos m agasságig felfelé viszi. A  halak  képesek lévén

2. ábra. A  mélységből felkerült hal eltorzulása.

úszóhólyagukat bizonyos fokig akara tuk  szerint tágítani, a- mély
ségből bizonyos m agasságba felszállhatnak. De ha az - ellenségét 
üldöző hal nagy  hevében megfeledkezik azon határvonalról, a me
lyet átlépnie nem szabad, megeshetik, hogy a hólyagot tágító  izmok 
m egtagadják a szolgálatot és a víz felhajtó ereje a vízszinre hozza 
őt, és mire a tenger síma tükrére érkezik, valóságos léggömb lesz 
belőle, annyira felpuffasztja testét a nyomás fogytával mindinkább 
terjeszkedő gáz. A hajósok több izben ta lá ltak  a tenger színén oly
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felpuffadt ha lakat, melyeket ezelőtt még- sohasem láttak , s melyek 
a tudósok előtt is ismeretlenek valának. Ilyen a többek között a 
poczakos Melacocetus Johnstonü , melynek rajza a 3. ábrán látható.

Most talán elhiszik, hogy élnek ám bá to r léghajósok a tenger 
fenekén is.

Vájjon meddig bírnak a felszínen élő halak lefelé nyomulni?
A  francziák az ellenpróbát is m egkísérte tték : a felszínen élő 

halakból néhányat vaskalitkákban 4000 méternél mélyebbre süllyesz
tettek. Az ismét felszínre került halak, nemcsak hogy nem éltek, 
hanem annyira m eg voltak dermedve, hogy húsukat tördelni lehetett. 
K ésőbb R e g n a r d  tanár odahaza laboratórium ában folytatott ilyen

3. ábra. Melacocetus Johnstonii.

kísérleteket. Erős aczélhengerekbe zárt el állatokat és azokat a 
tenger külömböző mélységeinek megfelelő nyom ásnak vetette alá. 
Eredményeiből kitűnt, hogy az állatfajok szervezeti a lkotásuk szerint 
külömböző nyomást képesek elviselni, de a felszínen élő halak  az 
1000 m éter m élységnek megfelelő nyomás alatt már nem képe
sek élni.

Ezekből kitetszik, hogy a tengeri állat, felülről lefelé, vagy  
alulról fölfelé, nem tehet meg tetszés szerinti, hanem csupán a 
nyomás törvényeinek megfelelő útat. H a lejebb akar szálni, szerveze
tének egészen á t kell alakulnia. Megjegyzem m ár itt, hogy alsóbb
rangú állatok szervezetének kevésbbé, olykor alig kell nagy  fokban
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4. ábra. Euplectella  aspergillura.
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megváltoznia, holott a tökéletesebb szervezetüek változásai nagyon 
is szembeötlők.

íg y  a kagylókhoz hasonló Brachiopodák 50 métertől kezdve 
egészen 5000 méter mélységig találhatók. A legszebb szivacs, az 
Euplectella Aspergillutríj melynek a legfinomabb kovaszálakból 
készült váza legjobban kristály palotához hasonlítható (4. ábra,) 
szintén nagy mélységékben képes megélni.

H át hogyan kerültek ezek ily nagy mélységekbe?
Az ember és az állatok a szárazföldön kezdetben csakis oly 

területeken laktak, hol zöld erdők, dús legelők és kövér földek mel
lett a kiima is enyhébb volt. Csak később, midőn szaporodás miatt 
az élet mindig nehezebbé vált, terjeszkedtek felfelé a havasok 
birodalmának határáig. íg y  történt ez a tengerben is. A tenger
mélységek lakóinak ősei valamennyien a partvidékhez simultak, oda, 
a hol a Nap éltető sugarai tengeri füvekből dús legelőket és 
Saragassumokból egész erdőket teremtettek számukra. De eljött a 
jólét megrontója, a kérlelhetetlen létért való küzdelem, s szorította 
őket lefelé oly vidékre, mely pokolnak is beillenék. Azonban a 
fokozatos alkalmazkodás mindent türhetővé teszr s valamint az 
ember a nagy magasságokhoz, úgy egyes fajok a nagy mélységek
hez is hozzászoktak anélkül, hogy alakjuk nagyon megváltozott volna. 
Bizonyára kiszámíthatatlan idők és nemzedékek kellettek ahhoz, hogy 
a mélységnek mostani lakói az ott uralkodó nagy víznyomáshoz hozzá
szokjanak, és hogy a legtöbbnek szervezete és alkata egészen meg
változzék. Ez óriási víznyomás egyik főoka annak, hogy a mély 
tenger fenekén különös állatvilág vagyon, mely egészen elüt a 
sekély vizeknek már régóta ismeretes faunájától.

Honnét tudja ezt az ember, mikor 100 méternél mélyebben 
még senkisem volt a tenger alatt? Minthogy ez életnek közvetetlen 
megfigyelője nem lehetett, különös módokat talált fel, hogy meg
ismerje.

A tenger fenekét kutató búvárok, hatalmas gőzhajók fedélzeté
ről gépezetek segélyével erős, mintegy 28 mm. vastagságú s 4000 
kilogrammnál is több súlyt elbíró aczélkötelen, vasrámákba foglalt 
hőmérőket, vizet merítő üvegeket, óriási fúró és halászó eszközöket 
bocsátanak â  mélységekbe. A thermométer oly ézerkezetű, hogy a 
fedélzetre érve, megjelöli a fenéken talált hőfokot, az önmaguktól 
nyitődó és csukódó üvegcsék pedig vizet hoznak fel a nagy mély
ségekből a chemikus számára.

Az 5. ábra a leghasználatosabb fúró készüléket állítja elénk. Üres 
vashengernek alsó nyílását két kanálszerűén kivájt és összecsapható 
billentyű tartja nyitva ; de e billentyűk azonnal becsapódnak, mihelyt
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/

a henger a fenéken levő iszapba fúródott. A  bezárást a hengeren 
fel-alá tolható masszív vasgyürűk  végezik, melyeket a leereszkedés 

ideje alatt kikapcsolható merev fonalak a billen
tyűktő l távoltartanak. A  fenékre ütközés pilla
natában  azonban e fonalak kikapcsolódnak, a 
vasgyűrük  a billentyűkre esnek, becsapják s 
ezzel a henger tarta lm át megőrizik.

A  furóhenger fölé a hőmérőt szokták al
kalmazni.

A  fúró 4000 m éter mélységből m egérke
zett : a therm ométer fagypont alatti hőfokot 
m utatott, a henger pedig egy kevés fehér iszapot 
hozott. H át érdemes volt ezért az iszapért ily 
mélyre leszálln i! A  mikroszkóp csakham ar m eg
adja a feleletet.

A  lá thata tlan  szemecskékből a lkoto tt iszap 
diatomáknak, a foraminiferáknak és a Radio- 
láriáknak pompás vázaiból áll. Tehát ezek a 
parányi meszes és kovás vázú szervezetek a 
mélység lakói?

0  nem, ezek a tenger m agasabb rétegei
ben élő parányi világnak csupán a  házikói. Az 
élő diatomák, a foraminiferák és a Radiola- 
riák évezredek óta élnek a tengerek színén s 
oda le csak haláluk u tán  térnek  örök n y uga 
lomra. H ogy  fogalm at szerezhessünk óriási szá
mukról, néhány példát mondok előfordulásukról.

Parány i növényi szervezetek, a diatom ák 
alkotják az ú. n. tengeri nyálkát, mely koron 
ként beláthatatlan  mélységeket és területe
ket foglal el. A  diatom ák önkészítette kovás 
teknőcskékben töltik életöket (7. ábra). Grön- 
land partjainál példáúl 300— 400 kilométer hosz- 
szú színes sávokat képeznek. Ily  helyeken nem 
állatponkokon halad át a hajós, mondja a szel
lemes Reclus, hanem világokon, hol minden 
csöpp vízben annyi élő lény van, mint csillag 
a te jú tb a n ; a bálna egy kortyával milliókat 
nyel el ezen apróságokból.

De a házaikba vájt sok apró lyuk  (6. ábra) m iatt Foram ini
feráknak nevezett parány i állati szervezetek is nem kevésbbé csodás 
számban élnek a tengerek  színén. Meszes házaik úgy  hullanak a

5. ábra. Fúró  henger a 
tengerfenék vizsgálatára.
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m agasból a fenékre, mint hópelyhek a levegőben, hol azután ezer 
meg ezer négyszög-kilométernyi területet borítanak. D ’O r b i g n y  
az Antillák közeléből felszínre hozott egy unczia tengeri homokban 
nem kevesebb mint 3.840,000 foraminiferát talált.

Minél távolabb hajózunk a partoktól, ki az óczeán síkjára, 
oda, hol a legnagyobb mélységek fekszenek, annál inkább keves- 
bednek a diatom ák és foraminiferák. 'Helyökbe a pom pás vázú 
Radioláriák  lépnek, még pedig oly nagy  számban, hogy a tengert

6. ábra. Foraminiferák. i .  Gromia oviformis Diy. 2. Globigerina bulloides D ’Orb. 
3. A nom alina hemisphaerica Terq. 4. R osalina  anomala Terq. 5. Lagenulina costata W il. 

6. D entalina punctata O’Orb. 7. Cristellaria triangularis Terq.

mérföldekre megfestik. Az ő szép palotáik  töltik  ki a mély tengerek 
fenekét, ők egyengetik  a talajt a szédítő mélységekben (6. ábra).

H a e c k e l ,  a híres jénai tanár, csupán aChallenger-expedíczió 
gyűjtö tte  tenger-fenéki homokból, nem kevesebb mint 2000 új 
Radiolária-fajt ír le, azon sok ezer faj mellett, melyet E h r e n b e r g  
még a század elején fedezett fel.

A fúró készülék tehát nem az élő, hanem a tengerszinen egy
kor kimúlt parány i világról adott felvilágosítást.

Sokat szeretnék mondani azon szerepről, melyet ezen álla tkák 
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nak a vázai a  föld szilárd kérgének alakulásában játszanak, arról, 
hogy miképen kerülnek ezen állati vázakból álló rétegek a fölszinre, 
hegyeket alkotva, ámde Ígéretemhez képest nem a holtakról hanem 
az élőkről kell megemlékeznem; szólok tehát a mélységeknek csak 
kevéssé ismert élő alakjairól, melyek nemcsak nagy  nyomás alatt, h a 
nem, miként a hőmérő tudatta, n agy  hidegben is kénytelenek megélni.

N agy mélységekben, ak á r  az aequator forró, aká r  a sarkok 
fagyos ege alatt, mindenütt csekély, de a helyi viszonyok szerint 
változatlanul — i —3 C. fokú hőmérséklet van. A  nagy  mélységek 
lakói nem ismerik a szép tavaszt, sem a fehér telet, de a nagy  
hőfoki ingadozásokat sem, melyektől mi annyit szenvedünk. Vizük

7. ábra. Diatomák. 8.ábra.Radiolaria-váz. Dorataspis polyancistraHaeclc.

a dús sótartalom s a nagy nyomás okozta sűrűség miatt, még —3 C. 
fokon sem képes megdermedni, nem képes befagyni.

A  tenger vizének azon sajátossága, hogy feneke felé mind
inkább hidegül, az állatoknak a mélység felé való terjeszkedésére 
nagy hatással van és talán részben oka is annak, hogy  az állatok a 
nagy nyomáshoz való alkalmazkodásra hajlandóknak mutatkoztak. 
Ezt megértjük a következő táblázatból, mely délen és északon fekvő 
tengervíznek a mélység szerint való hőcsökkenéseit tünteti elő. 

Hőmérséklet A  Déli-tengerben Az Északi-tengerben

9 0 C. 250 m éter 50 méter

8° » 500 » 100 »

50 » 750 » 220 »

30 » 1250 » 250 »

0 ° » 2 45°  * 3 ° °  »
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H a tehát egy sarkvidéki állatfaj + 3  fokú hőmérséklethez szo
kott s a vízáram, vagy  más tényező a tengerek délibb részére so
dorta, itt csak úgy  fog megélni, ha  oly mélyre szállhat, melyben a

megszokott hőfokot megtalálja. A  fel
hozott adatok szerint 1000 méterrel 
kellene mélyebbre hatolnia. És való
ban a kutatások kim utatták, hogy 
vannak  állatok, melyek a sarki ten
gerben  100, 200, 300 m éter mélység
ben élnek s az egyenlítő a la tt 1000, 
2000 vagy 3000 méter mélységben 
fordulnak elő.

Hanem eresszük már le a kotró  
hálót, hogy megismerjünk néhányat 
azon állatokból, melyek nagy hideg
ben és nag y  víznyomásban kénytele
nek élni. Mielőtt azonban ezt meg
tennék, bemutatom m agát a kotró 
hálót.

A  készülék, mint neve is m u
tatja, kotróból és hálóból á l l ; az 
előbbeni vasból, az utóbbi pedig 
lenből való, mint a használatban levő 
hálók egyálta lában (9. ábra).

A  kotró négyszögletes vasráma ; 
oldalai 2— 3 méter hosszú lemezek. A  
rám a fölé olyan vásszerkezet van erő
sítve, hogy a kotró fekvését a fené
ken biztosítsa. Alája a hálónak meg
felelő 3—4 méter hosszú abroncsot 
szorítnak. A  háló száját lebocsátás 
előtt a kotró rámája tartja, végét egy 
vas gomb az abroncs végéhez erő
síti. A  hálónak két zacskója v a n : 
egy külső, és egy tölcsérszerü, alúl 
nyitott belső. Ez a belső zacskó alúl 
igen szűk, de tágítható, tulajdonképen 
útvesztője a  befogott ha laknak  és 

egyéb állatoknak. A  mi egyszer ide került, nem egyham ar szabadúl 
ki onnét. A  régibb szerkezetű hálóknál a belső zacskó hiányzott, 
tehát a halak, míg a készüléket felvonták, tág  száján könnyen kisza- 
badú lha ttak  belőle. Az előtt valóságos csoda számba ment, ha  a

9. ábra. K o tró  háló.
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enékről hal is került a felszinre. Ez az egyszerű javítás nem várt 
eredményeket hozott. E g y  izben a »Talisman« kivetette kotró 
450 méter mélységből 1031 darab  halat hozott a hajó fedélzetére.

A  hálónak kivetése, vontatása és felhúzása, szóval a nagy  
mélységekben való halászat sok időt, nagy  fáradságot kiván. Lefelé 
á tlag  100 m étert, felfelé pedig 40 m étert száll m ásodperczenként; a 
fenéken 2— 3 óráig kell a hálót vontatni, hogy zsákm ánnyal bőven 
m egrakodva kerüljön a felszinre. H a  5000 m éter mélységben akarnak  
halászni, az egyszeri kotrás rendesen az egész napo t elfoglalja. 
Mennyi izgalmat, mily szívdobogást okoz ilyenkor a v á ra k o z á s ! 
Egy  hirtelen tám adt orkán, egy nem remélt baleset, megsemmisítheti

10. ábra. Eurypharynx pelecanoides.

az egész napi m unkát és ki tudja, mennyi meglepetés és titok 
m arad a kotróval együ tt eltemetve a hullám ok alatt.

De mily nagy  az öröm, ha a ko tró t az óriási gőzgépek sze
rencsésen a fedélzetre vontatták . Lázas sietséggel és kiváncsi sze
mekkel válogatják szét az ügyes kezek edényekbe a zsákm ányt és 
még fokozottabb érdeklődéssel szemlélik a tudósok a vizsgálódásra 
való drág'a anyagot. Ni-ni, mily furcsa hala t fedezett fel e g y ik ö k !

Félméter hosszú, igen karcsú törzse valami angolnára, feje 
pedig leginkább a pelikán csőrére hasonlít; mellső és hátsó úszóit 
m ár csak igen apró  dudorodások helyettesítik, szeme pedig majd
nem egészen elcsökevényesedett (10. ábra). Szája üregének falai, 
vagyis pofái nagyon tág ítható  szövetből vannak alkotva. A kár csak 
a vezeklő világtalan, úgy  íetreng a tenger iszapjában. Szinte m eg
sajnálja az ember az ur istennek ezt a vak teremtését, de csak ad-
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dig, míg szokásait meg nem ismeri. Mert felette félelmetes lakója 
ez a mélyvizeknek ! Gyanútlanúl úszik feléje egy halacska, ő ke
gyelme pedig nagyot ásít s a halacskát úgy besodorja a torkába, 
mintha örvénybe került volna. Jaj a környezetnek, ha ő nagysága az 
E urypharynx peliicanoides unatkozni m éltóztatik; minden ásítása 
egy-egy szomszédjának a bőrébe kerül. Ha ilyetén unalmában ját
szadozva jó sok zsákmányt összefogdosott, keleti kényelemmel fog 
neki az emésztésnek, mintha jóllakott kigyó volna. De azt sem úgy 
végezi el, mint a többi becsületes állat. Szűk lévén a garatja, [a ter
mészet oly szerkezetet adott pofazacskójának, hogy a gyomor sze
repét is elvégezheti. A zsákmány merőben akkor ér a bárzsingba, 
ha már szétmállott, ha már pépes lett. Ki hitte volna, hogy ily 
kényelmesen lehet élni a tenger mélységének fenekén, és ki hitte 
volna, hogy a kényelemszerető embereknek még ily rejtett helyeken 
is akadnak versenytársaik!

Ennek a basának még sok más mintaképe is él a tengerek
ben ; kívüle még olyan állatok is tartózkodnak a mélységekben, 
melyek gyors úszással és ügyes mozdulatokkal szerzik meg minden
napi kenyerüket, melyek vizsla szemmel, fáradhatatlanúl szimatol
nak zsákmányuk után.

Vizsla szemmel ? De hát mire valók á szemek a tenger fenekén 
uralkodó sötétségben?

H ogy a szemek jelenlétét.igazolhassam, a tengerben uralkodó 
világossági viszonyokról fogok felvilágosítást adni.

A színes sugarakból álló s felülről a tenger mélységébe ha
toló napfényt a vízrétegek mindjobban elnyelik. Először a vörös és 
sárga sugarak tűnnek el, csak lejebb következik a sor a zöldekre 
és kékekre. Ennek következtében a nagyobb, úgy 200 méter mély
ségből visszaverődő fény kékes színű; ez az oka, hogy a mély 
vizek kékes színűek. De minél jobban lefelé haladunk, annál keve
sebb a fénysugár, és már 300—400 méter mélységben csak derengő 
fény uralkodik. Az ilyen mélységekben élő halak szeme óriási, olyan 
mint a baglyoké, hogy azt a csekély fényt lehetőleg nagy feleleten 
fogják fel. Még nagyobb mélységekben a koromsötét éjszaka biro
dalma következik. Ha á derengő fény végső határából, mint sötét 
éjszakában a magas hegytetőről lepillanthatnánk, bizony fényes tér
ségeket, kivilágított falvakat és városokat látnánk magunk alatt. 
Ezeknek világító lámpái gyöngéd szervezetek: szép virágállatok és 
molluszkák, melyeket a kérlelhetetlen sors arra kárhoztatott, hogy 
állattársaiknak, a sok csigának, kagylónak, ráknak és tüskésbőrü- 
nek éltető világosságot sugározzanak.

Szép zöldes-kék viliódzó fényben folyik ily területeken az élet,
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és, hogy a hatás m ég nagyobbszerü legyen, biborpiros ruhában  küz
denek itt az állatok a létért. Sa játszerü! A  tenger mélyéből k ihalá 
szott állatoknak 80 százaléka biborpiros színű, mintha a kotróháló 
a tudósok gyönyörködtetésére szándékosan csupa biboros méltóságo
ka t fogdosott volna össze.

E  ruházkodásnak oka nagyon egyszerű.
H a vörös tá rg y a t zöldes fényben nézünk, eltűnik a színe. 

És mivel Mosley spektroszkópjával kimutatta, hogy  a  tenger mélyén 
levő viliódzó fényben, főleg a zöldes sugarak  vannak  meg, mi sem 
természetesebb, mint hogy  ilyen fényben leginkább a  vörös szín 
védelmezi meg az álla tokat ellenségeiktől.

A  ragadozó halak  tehát nem nagyon a ra tha tnak  az így  ki-

I I .  ábra. Malacosteus niger.

világított területeken. Ú gy  látszik, hogy ezek a városok között 
húzódó sötét országútakra  vannak utalva, a melyeken a létért való 
küzdelemben kiszorított elégedetlenek új helységek felé vándorolnak.

H ogyan találják meg a ragadozó halak zsákm ányukat ezeken 
a sötéf ú takon? E rre  megfelel egy másik búvár, ki épen a 
M alacosteus niger nevű halat vizsgálta.

Mint a tenger mélységeiben lakó minden halé, az ő  szája 
nyílása is ó riás i; különben mindenben a rendes alkotású halakra  
emlékeztet, csupán a szemek alatt elterülő fehéres foltok, ez állat
nak világító, foszforeszkáló szervei, az idegenszerűek (11 -ik ábra). 
Ezek a fehéres foltok majd kigyuló, majd elalvó elektromos lám
pák, melyeknek fénye jó messzire bevilágítja az országutat, s gaz
dáját a rra  képesíti, hogy zsákmányát megláthassa, üldözhesse és el
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foghassa. A  felső lemezek szép aranysárga, az alsók pedig smaragd- 
zöldszínü fényt árasztanak. Valószínű, hogy a Malacosteus a szük
séghez képest majd a felső, majd pedig az alsó lemezeket m űköd
teti, hogy m ár a színükről és felismerhesse azokat az állatokat, 
m elyeket üldözni akar.

Sok ilyen világító hala t ismerünk m ár a tenger fenekéről.
Azonban nem minden úszni tudó halnak vannak  ilyen 

világító szervei. A  B athypterois longipes pl. (12. ábra) szintén úszva 
keresi ugyan  meg zsákmányát, de világító szervei nincsenek. Azon
ban róla is gondoskodott a term észet: világító lemezek helyett finom 
tapogató  szervekett adott neki. Mellső és hátsó úszó-szárnyának első 
sugara  hosszúra nyúlik és a  végén villaszerűén oszlik. Míg úszás

12. ábra. Bathypterois longipes.

közben hátulsó kaparóival az iszapot kutatja, a mellsőkkel a vízben 
körben  hadonáz. Szomorú sors vár ám arra, a ki ezen rohanó ulánus 
elébe kerül, a kit finom érzésű dsidájával kitapogat. A  szájában levő 
éles és hegyes fogak az első pillantásra elárulják ama szerencsét
lennek a sorsát.

Ámde nemcsak a halaknak, hanem zsákm ányukat a sötétben 
kereső többi állatoknak is nagyon finom kutató szerveik vannak, 
íg y  a sok közül két ráko t m utat be a 13. és 14. ábra. Az egyiket 
N em atocarcinus gracilipes-nék, azaz karcsulábú ráknak  nevezték el, 
m ert bajusza és végtagjai bám ulatosan hosszúk és finomak ; a másik
nak, a  Collosendris arcuatus-mik. olyan hosszú lábai vannak, mint 
akár a kaszás póknak. Finom tapintó szerveiken kívül azonban áll
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kapcsaik is jól kifejlődtek, hogy a már m egkaparíto tt zsákm ányt 
minél biztosabban elkölthessék.

íme, ezen néhány példából is felismerhető a tengerek mély fene
kén élő állatok sajátossága. A  finom tapintó és világító képességen 
kívül bizonyára a legmeglepőbb a ragadozó életmód. Nemcsak a 
halak, hanem a  tenger mélyében élő minden állat, még a szép 
virágállatok is húsevők.

13. ábra. Nematocarcinus gracilipes.

És ez nem is olyan meglepő.
A  term észetbúvárok régóta  tudják, hogy a növények, szerveze- 

töknél fogva, csakis a nap éltető melegében és fényében élhetnek 
m e g ; a mélységekben tehát hiába keresnénk növényeket.

A  kutatások fényesen is igazolták ezt.
A különféle, olykor bokros külsejü tengeri a lgák  és füvek 

csak addig terjeszkednek, a meddig a nap sugarai lehato lnak; 150
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méternél mélyebben növények m ár nem találhatók. De ha ez igaz, 
önként felmerül az a fontos kérdés, hogy honnét kapják a tengerek 
mélységeiben lakó állatok a tápanyago t?

E rre  igen könnyű megfelelni.
A  tengerben élő állatok óriási száma eléggé ismeretes. 

Csupán a heringek nagy  rajaira utalok, melyekről M i c h e l e t  ezeket 
m ondja: »mihelyt a heringek az Északi-tengerben megjelennek, 
akárha valami nagyon nagy  sziget bukkan t volna fel s valamely 
kontinens készülne felmerülni«. Azután meg, gondoljunk csak a ten 
ge r  óriásaira, a bálnákra, hiszen festőknek hossza olykor a 30 métert, 
körülete pedig e 20 m étert is m eg ü ti ; egy ilyen bálna majdnem 2000

tonnát nyom, azaz többet, mint 3000 emberből álló hadsereg. Hol 
van a tengernek milliónyi más lakója, a tömérdek korái, osztriga ? — 
hol vannak azok a parányi szervezetek, a melyekből egy csepp 
vízben több élő lény van, mint csillag a tejútban.

Ezek a szervezetek folyton folyvást születnek és el is halnak. 
Nemcsak szilárd vázuk, hanem húsuk is, m annaképen hull a vizek 
alá, hogy  útközben milliónyi élőnek eledelt és milliárdnyi leendőnek 
léteit biztosítson.

Mosley kísérleteiből kiderült, hogy az elhalt állatok 4 nap 
alatt á tlag  3600 m éter ú ta t tesznek meg, tehát hogy igen lassan 
sülyednek. Es mivel a tenger vizében átlag  4 százalék só van,

14. ábra. Collosendris arcuatus.
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a szerves maradványok nem oly könnyen bomlanak fel, nem oly 
könnyen rothadnak meg, mint a hullák a szárazföldön.

Minél mélyebbre sülyed a hulla, annál jobban van a rothadás 
ellen biztosítva, mert a rothadást okozó baktériumok és baczillusok 
a nagy mélységekben elpusztulnak.

A tenger fenekére szállott ételhulladékok igen sokáig frissek és 
élvezhetők maradnak, a mire ott nagy szükség is van. A rákok, a csigák 
és kagylók, meg a tüskésbőrü állatok milliói kapkodnak a felülről 
aláhulló manna után, mely, mint a langyos eső, folyton esik a mély
ségek felé. A lágytestű szép virágállatok, sőt a lehelletszerű harang
állatok is, melyeknek képviselői szintén élnek a mély tengerekben, 
s melyek vagy kifejlődött korukban, vagy fiatalkori életüknek 
bizonyos szakában ülő életmódra vannak kárhoztatva, a vízzel igen 
sok szerves anyagot vesznek be belsejökbe, ettől nőnek, erősödnek 
és új világító nemzedéket létesítenek.

Mily szép példái ezek az anyagcserének!
Messze vezetne, ha a tenger mélyéből megismert állatoknak 

csak főbb képviselőit is bemutatnám. Ez nem is lehetett czélom ; én 
csak a tenger mélységeiben nyüzsgő élet viszonyait akartam meg
ismertetni, természetesen, főbb vonásaiban. De azért már ezek alap
ján is megfelelhetek a 3000 esztendővel ezelőtt bölcs Salamon fel
vetette eme kérdésre:

»Ki mérte meg valaha a tenger mélységeit és ki vizsgálta 
meg fenekét ?«

Nem Jules Verne Nemo kapitánya és Aronnex tanára, hanem 
az az ellentállhatatlan vágy, mellyel az ember az ismeretlent meg 
tudni törekedett, az az ellenállhatatlan szomj, mellyel az emberi lélek 
az igazságot kereste. D r . Ö r l e y  L á s z l ó .

AZ AMERIKAI SZŐLŐK KÉRDÉSE.

A fillokszéravész évről évre mindinkább te rjed ; csak idő 
kérdése, hogy valamennyi borvidékünket ellepi a pusztító rovar. 
A megtámadott szőlők pusztulása mindenfelé rohamosan halad s 
a régibb keletű fertőzések középpontjain a szőlők nagyobb része 
már tényleg megsemmisült. Szőlősgazdáink, a kik eleinte nem igen 
hittek a veszedelem komolyságában, s a kik a szakemberek figyel
meztetéseit eleinte csak megmosolyogták, a kormány intézkedéseit 
pedig feleslegeseknek vagy legalább is hiábavalóknak tartották, 
most már maguk is gondolkozóba estek ; látják a veszedelmet és 
szeretnének védekezni.

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet 1887. 9
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