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Á kék bolygó
*L A Földet kék bolygónak is nevezik, mivel területének 71 %-a hatalmas 

vízfelszín. A tengerek és az óceánok az emberiség fejlődésében különö- 
j  sen fontosak voltak. A népek tengerek partjainál telepedtek le, melyek élel- 

'* met és kereskedelmi utat kínáltak. Tengeri úton új területeket és egész 
gjj? kontinenseket fedeztek fel. A természetes erőforrások* kiaknázásai kör

nyezetszennyezés és az éghajlati felmelegedés* ma veszélyeztetik a tengeri 
világ érzékeny egyensúlyát.

I  Az óceánok hatalmas, több millió km2 nagyságú vízfelületek, 
melyek több tengert foglalnak magukba. Földgolyónkon összesen öt 
óceán található: a Csendes-óceán, az Atlanti-óceán, az Indiai-óceán, 
az Északi-sarki-óceán (jeges-tenger) és a Déli-óceán. I

EURÓPA
ÉSZAKI

ATLANTI
ÓCEÁN

AFRIKA

INDIAI-ÓCEÁN

DÉLI ATLANTI 
ÓCEÁN

DÉLI-ÓCEÁN

óceáni Tűzkör). Itt találhatók a Föld leg
mélyebb tengeri árkai: a Mariana-c'c- - 
bán és a Fülöp-szigetek körül több. it n:
10 000 m mélyre nyúlnak a tengerbe.
A Mariana-árokban lévő Challenger arc*
11 035 m-rel a Csendes-óceán legmé
lyebb pontja.
• A Csendes-óceán tengerfenekét gya- - 
ran rázzák meg földrengések, melyeket 

legtöbbször a rettegett 
cunamik követnek, 

melyek méteres 
árhullámokat 

vernek.
1900 és 
2004 
között 
kereken 
800 cuna- 
mit észlel

tek, ezek
nek 17 %-a 

a japán partok 
közelében volt. 

A Csendes-óceán 
trópusi része korallszir-

Csendes-óceán
A Csendes-óceán kb. 180 millió km2-es 
nagyságával a Föld legnagyobb óceánja. 
Azért nevezték el Csendes-óceánnak 
(békés), mert a portugál tengerész, Fer- 
nand de Magellan 1520-ban ezt a vizet 
a Tűzföldről a Fülöp-szigetekre tartó útja 
során nyugodtnak találta.
• Ez a hatalmas vízmennyiség Ázsia és 
nyugaton Ausztrália, keleten 
Amerika között fek
szik. A 200 millió 
éve keletkezett 
óceán észa
kon a jeges- 
tengerrel, 
délen a 
Déli-óceán- 
nal áll
összekötte
tésben.
• A Csendes
óceánt észa
kon és nyugaton 
aktív vulkáni gyűrű 
veszi körbe (csendes

A földgolyó vízének 97 %  -a óceánokban található.
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tekben gazdag, főleg az olyan kis szi
getek körül, mint a Bora Bora.
• A világ teherhajóinak és olajtankerei- 
nek több, mint fele a Csendes-óceánon 
át szállítja rakományát Ázsiából és 
Észak-, valamint Dél-Amerikából, és 
vissza.

A rejtélyes 
Bermuda-háromszög
A Bermuda-háromszög az azonos 
~ie\ u sziget (Bermudák), Bahama, 
Porto Rico és Miami (Florida)
•özött található. Az ördög három
szögének is nevezik, mivel számos 
najó és repülő tűnt el itt nyomtat- 
anul, állítólag megmagyarázhatat- 
an módon. Ezek az esetek a mág
neses néző zavaraira vezethetőek 
.issza, melyek az iránytűket meg- 
bolondítják. Az amerikai tengeré
szeinek azonban tárgyilagos 
magyarázatai vannak ezekre a rej
tély es eltűnésekre. Az emberi 
kudarcot, az időjárás hirtelen rosz- 
szabbra fordulását, mely erre a 
zónára jellemző, és a Golf-áramla
tot nevezik meg. mely a gyors víz
folyásnak köszönhetően rekordidő 
alatt tüntet el minden nyomot

Atlanti-óceán
Az Atlanti-óceán 106 millió knf-rel 
a világ második legnagyobb tengere. 
Neve a görög mitológiából ered: Atlan- 
tis thalassa - a Föld tengere.
• Északon az Északi-sark, északkeleten 
Európa, délkeleten Afrika, délen az

Antarktisz, délnyugaton Dél-Amerika és 
északnyugaton Észak-Amerika határolja.

Összetéveszthetetlen észak-déli iránya 
miatt Északi és Déli Atlanti-óceánra 
osztják és a legjobban hajózott világten
gerekhez tartozik.
• A Közép-Atlanti hátság (a tengerszint 
alatt fekvő, kb. 1500 km hosszú hegy
ség) S-alakban húzódik kb. az Atlanti
óceán közepétől észak-déli irányba. Az 
Azori, Tristan da Cunha és Szt. Helena 
szigetcsoportok hatalmas víz alatti vul
kánok golyóformájú csúcsai a Közép- 
Atlanti hátság közelében.
• A kontinentális lemezek az európai, 
afrikai és amerikai partoknál határosak 
egymással. A legnagyobb szigetek, mint 
Új-Funland nyugaton és a Brit-szigetek 
keleten, ezeken a lemezeken fekszenek.
• Az Atlanti-óceán átlagosan kb. 3000 
méter mély. A Puerto Rico-árok eléri
a 9218 méteres mélységet.

Az Indiai-óceán
Az Indiai-óceán nevét Indiának köszön
heti (a régió legnagyobb országa) és 
kereken 75 millió km2 területű. A világ 
harmadik legnagyobb óceánja és nyu
gaton az Atlanti-óceánnal, délen a Déli
óceánnal, keleten a Csendes-óceánnal

Az Atlanti-óceánt a Panama-csatorna köti össze a Csendes-óceánnal.



áll összeköttetésben.
• Az Indiai-óceánt keleten Ázsia, délke
leten Ausztrália és nyugaton Afrika hatá
rolja. 130 millió éve keletkezett, mikor 
a kontinens, mely addig Indiát, Ausztrá
liát és az Antarktiszt ölelte fel, szétdara- 
bolódott és három különböző földrészt 
hozott létre.

• A Közép-indiai-hátságot (hegyek
a tengerfenéken) gyakran sújtják föld 
alatti földrengések. A 2004. december 
26-i földrengésnek (Richter-skála sze
rinti 9,3 erősségű) borzalmas hatásai 
voltak. A hatalmas cunami Indonézia, 
Thaiföld, India és Sri Lanka partmenti 
területeinél több, mint 300 000 halálos 
áldozatot követelt.
• Az Indiai-óceánon sok kereskedelmi 
hajó közlekedik keleten Ázsia, Afrika, 
a Közel-Kelet és Európa között.

Déli-óceán
Ez az óceán több, mint 20 millió km2 
nagyságú.

?
1. Miért kék a tenger?
a) Mert az ég színét tükrözi 

vissza.
b) Mert a tengerfenék kék.
c) Mert a víz kék.
2. Hány sziget van a Csen

des-óceánon?
a) 6000
b) 28 000
c) 12 000
3. Hogyan kerül a só a ten

gervízbe?
a) A só az esővízből 

származik.
b) A só a tengerfenékből 

származik.
c) A só olyan hegyek ásványi 

sóiból származik, melyeken 
a víz átfolyik, mielőtt
a tengerbe ömlik.

O £ :q Z :e L =zse|eA

• A Déli-óceánt északon az Atlanti-, 
Csendes- és Indiai-óceán határolja.
A Déli-óceán az Antarktisz nevű konti
nenst veszi körül. Az összefüggő jég
tömb nyáron hatszor akkora területet 
fed be, mint télen (az évszakok a déli 
féltekén fordítva vannak). A Déli-óceá
non tipikusak a táblás jéghegyek.
• A tengerfenék domborzata egy kon
tinentális lemezből és különböző árkok-

A sarkköri óceánok veszélyben
Az Antarktisz gleccserei olvadnak: a jégtömb kb. 50 m-rel lesz kisebb min
den évben. Az Északi-sark is a felmelegedéstől szenved: az állandó jégréteg 
25 %-a (mely egyébként sohasem olvad) olvadt el a NASA szerint 1980 
óta. Ez a jégolvadás a tengerszint folyamatos emelkedéséhez vezet (9 és 
88 cm között 2100-ig). Ez azt jelentené, hogy a Csendes-óceán és az Indiai
óceán számos szigetcsoportja kerülne víz alá. A bangladesi partmenti terüle
tet és más, sík partmenti tájakat is elárasztana. Vannak azonban olyan tudó
sok, akik ezeket a vészjósló előrejelzéseket nem osztják. Úgy gondolják, 
hogy a tengerszint emelkedése nem fog ilyen drámai méreteket ölteni.

ból tevődik össze.
• A legmélyebb pont a Sandwich-arc. 
mely 7235 méter mély.

Jeges-tenger 
(Északi-sarki-óceán)
14 millió km2-rel ez a legkisebb óceán.
• Az orosz és amerikai partok es i t t '  
Grönland fogják körül, a Jeges-te'ge 
Északi-sark és az északi-sark*: - <::: 
húzódik.
• Az egybefüggő jégtömb. me . 
óceán nagy részét fedi, febrL3T:-' «e> 
szer olyan masszív, mint júriishsr 
Télen csak jégtörők (különleges törzsű 
hajók) tudnak a Jeges-tengere~ ~ .
• A tengerfenék egy hatalmas *,:~: ■to
tális lemezből és egy olyan árok 3 
melyen egy hegylánc vonul .ég g

• 5680 méterrel a Fram-árok a Jeges- 
tenger legmélyebb pontja.

A Déli-óceán hivatalosan csak a 2000-es évtől létezik.

.



I  Az óceánok és a tengerek körülölelik a kontinenseket és 
egymással összeköttetésben állnak. Néhány tenger hatalmas, 
mások kisebbek. Csak a beltengerek különülnek el tőlük és 
alkotnak önálló területet. I

Mikor a Föld kb. 4,5 milliárd éve egy 
hatalmas gáz- és porfelhőből létrejött, 
a bolygó lehűlt és a vízgőz, melyet az 
atmoszféra tartalmazott, cseppfolyóssá 
vált és eső formájában a Földre hullt.
A Földön kezdetben csak egy világot 
befedő ősóceán volt (Panhalasszának 
nevezik), mely a kontinensek kialakulá
sának következtében öt önálló óceánra 
oszlott. Ezek az óceánok számos mel
léktengert képeztek, melyek gyakran 
egymással összeköttetésben állnak.

EURÓPA Fekete

ATLANTI
ÓCEÁN

AFRIKA

Guineái-
öböl

i? INDIAI-ÓCEÁN
ATLANTI-ÓCEÁN

Scotia-
tenger

Weddell- DÉU.ÓCEÁN 
tenger

'“''j x̂ B̂ering- 
^ p  tenger 
Chotszki-tenger

'Alaszka?
öböl

Kaliforniai
öböl

Mexikói-/^v 
öböl /< 
Karib-tenger

Filippínó-
tenger

CSENDES-ÓCEÁN

Tasman,

DÉLI-ÓCEÁN

A Csendes-óceán 
nagy tengerei
• Filippínó-tenger
Terület: 5,7 millió km2.
Északon Tajvan, keleten a Mariana-szi- 
getek, délkeleten a Karolina-szigetek, 
nyugaton a Fülöp-szigetek határolják.
• Korall-tenger 
Terület: 4 millió km2.
Nyugaton Ausztrália, északon Pápua Új- 
Guinea, keleten Vanuatu, délen Új-Kale- 
dónia határolja.
• Dél-kínai-tenger 
Terület: 3,5 millió km2.
Keleten a Fülöp-szigetek, 

délen Malajzia, nyuga
ton Indokína és 
északon Kína 
között fekszik.
• Tasman- 
tenger 
Terület: 3,3 
millió km2.
Nyugaton 
Ausztrália, 
keleten Új- 
Zéland hatá
rolja és a Csen
des-óceánt köti 
össze az Indiai-óce- 
ánnal.

• Bering-tenger
Terület: 2,3 millió km2.
Keleten Alaszka (USA) és nyugaton Szi
béria (Oroszország) között fekszik. 
•Japán-tenger 
Terület: 970 000 km2.
Északnyugaton Szibéria, nyugaton 
Korea és keleten Japán között fekszik.

Az Atlanti-óceán 
nagy tengerei
• Sargasso-tenger
Terület: 4 millió km2.
Nyugaton Florida (USA) és délen a Ber
mudák között fekszik.
• Guineai-öböl 
Terület: 1,5 millió km2.
Ghána, Elefántcsontpart, Togo, Bénin, 
Nigéria, Kamerun, Egyenlítői-Guinea és 

Gabon partjai előtt található.

• Földközi-tenger
Terület: 2,5 millió km2.
Északon Dél-Európa, keleten a Közel- 
Kelet államai, délen Észak-Afrika hatá
rolja.
• Karib-tenger
Terület: 2,5 millió km2.
Keleten a Karib-szigetek, délen a dél- 
amerikai partvidék, nyugaton Közép- 
Amerika között fekszik.

• Mexikói-öböl
Terület: 1,5 millió km2.
Északon és keleten Amerika déli partja, 
nyugaton Mexikó határolja.
• Keleti-tenger (Balti-tenger)
Terület: 372 730 km2.
Északon Finnország és Oroszország, 
keleten Észtország, Lettország és Litvá

nia, délen Németország és 
Lengyelország, nyuga

ton Dánia és Svéd
ország között 

fekszik.
• Északi
tenger 
Terület:
570 000 
km2. Kele
ten Skandi
návia, délen 

Németország. 
Hollandia, Belg - 

um és Franciaor
szág, nyugaton Nag. ■ 

Britannia között fekszik.

A tengerek római istene Neptun.
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A tengervíz összetétele
A tengervíz átlagosan 3,5 %  sót 
tartalmaz. Néhány tengerben, mint 
a Vörös-tengerben a sótartalom 
kicsit magasabb, 4 %  . Különleges
ség a beltengerek közé tartozó 
Holt-tenger Izrael és Jordánia 
között. Sótartalma 27 %. Magas 
sótartalma a forró terület erős víz- 
párolgásának köszönhető.

Az Indiai-óceán 
nagy tengerei
• Arab-tenger vagy Ománi-öböl
Terület: 3,5 millió km2.
Nyugaton az Arab-félsziget, északon 
Pakisztán, keleten India határolja.
• Bengál-öböl 
Terület: 2,1 millió km2.
Nyugaton India, északon Banglades, 
északkeleten Burma, délkeleten az 
Andamán- és Nikobár-szigetek, délnyu
gaton Sri Lanka között fekszik.
• Nagy-Ausztráliai-öböl 
Terület: 1,3 millió km2.
Ausztrália déli partja határolja.

• Arafura-tenger
Terület: 1 millió km2.
Északkeleten Pápua-Új-Guinea, nyuga
ton Indonézia és délen Ausztrália között 
fekszik.
• Mozambiki-szoros
Terület: 1,4 millió km2.
Nyugaton Mozambik (Afrika), keleten 
Madagaszkár határolja.

A Jeges-tenger nagy 
tengerei
• Barents-tenger 
Terület: 1,4 millió km2.
Nyugaton Norvégia, délen Oroszország 
határolja.
• Grönlandi-tenger
Terület: 1,2 millió km2.
Nyugaton Grönland és keleten a Spitz- 
bergák (Norvégia) között fekszik.
• Kelet-szibériai-tenger 
Terület: 900 000 km2.
Délen Szibéria (Oroszország) határolja.

A Déli-óceán nagy tengerei
• Bellingshausen-tenger
Terület: 1,2 millió km2.
Az Antarktisz déli részénél fekszik.
• Ross-tenger 
Terület: 960 000 km2.
Az Antarktisz északi részénél fekszik.
• Weddell-tenger 
Terület: 1,9 millió km2.
Az Orkney-szigetek déli része, északon

A beltengerek
Az ország belsejében fekszenek 
vagy szárazföld-darabok választják 
el az óceánoktól. A legnagyobb 
beltenger a Fekete-tenger és a 
Kaszpi-tenger.
• Fekete-tenger 
Terület: 461 000 km2.
Nyugaton Románia és Bulgária, 
északon Ukrajna és Oroszország, 
keleten Grúzia és délen Törökor
szág között fekszik.
• Kaszpi-tenger 
Terület: 376 000 km2.

Nyugaton Azerbajdzsán, észak
nyugaton Oroszország, északon és 
keleten Kazahsztán, délkeleten 
Türkmenisztán és délen Irán között 
fekszik.

a Shetland-szigetek déli része (Nagy- 
Britannia) és délen az Antarktisz között 
fekszik.

a  Holt-tenger annyira sós, hogy nem fejlődhetett ki benne élet.



Tengeráramlatok és az apály/dagály
I  A tengeráramlatok a szelek hatására vagy a különböző vízhőmérsékletre, illetve a víz sótartalmára vezethetőek 
vissza. Örvények keletkeznek, melyek az északi féltekén az óramutató járásával megegyező, a déli féltekén ezzel 
ellentétes irányban forognak. I

Az áramlatok három fajtáját különböz
tetjük meg: köztes áramlat, mélységi 
áramlat és fenékáramlat.

Köztes áramlat
Ezeket a vízfelszínen és 700 m mélysé
gig figyelhetjük meg. Az állandó szelek, 
mint a passzát-szél (északkeleti-passzát 
az északi féltekén, délkeleti-passzát 
a déli féltekén) hatására jönnek létre.

Mélységi-és fenékáramlat
A mélységi áramlat (1000-től 2500 m-ig) 
és a fenékáramlat (mélyebb, mint 2500 m) 
a vízhőmérsékletek és a sótartalom kö
zötti különbségekre és az Északi-sark 
hideg, valamint az Antarktisz kicsit 
melegebb vizének összekeveredésére 
vezethető vissza.

A legfontosabb áramlatok
• Golf-áramlat
Ez a meleg tengeri áramlat az Északi 
Atlanti-óceánon trópusi eredetű. A Golf- 
áramlat körülveszi Ny ugat-Afrika, Brazí
lia, a Karib-szigetek és Közép-Amerika 
partjait és Kuba és Florida között szorul 
vissza az óceánba. Részben a Golf- 
áramlat egyik ága (északi Atlanti-áram
lat), mely Új-Fundland felé folyik, felelős

Nyugat-Európa kedvező éghajlatáért.
• Kuroshio
Ez a meleg áramlat a Fülöp-szigeteknél 
képződik, Japán keleti partjainál folyik és 
csendes-óceáni észak-egyenlítői áram
latként folytatódik, mely az amerikai 
partrészeket melegíti.
• Humboldt-áramlat
Ez a hideg áramlat Peru és Chile partjai 
közelében folyik és hozzájárul ezen 
országok zord éghajlatához.
• Brazil-áramlat
Ez az áramlat a trópusokon keletkezik, 
a Déli Atlanti-óceán vizében az argentin 
Andok és a brazil partok vizét melegíti.
• El Nino
Ez a csendes-óceáni meleg áramlat 
pusztító károkat okozhat: áradások Ázsi
ában és az USA-ban, aszályok Ausztráli
ában és Indonéziában, illetve veszélyes 
forgószelek szaporodó előfordulása 
a Csendes-óceán központjában. A szak

értők azonban vitatkoznak az éghajlati 
zavarokban betöltött fontos szerepéről
• Szomáli-áramlat 
Az Indiai-óceán leginkább rettegett 
áramlata 12 km/h sebességgel folyik 
Kelet-Afrika partjai mentén.
• Antarktiszi sark körüli áramlat 
A világ legerősebb tengeráramlata az 
afrikai, amerikai és ausztrál kontinenstd. 
délre, illetve keleten az antarktiszi sark
kör mentén folyik.

A vízmennyiség eltolódásával keletkez
nek a tengeren, melyet a Nap és a Hol ̂  
ellentétes húzóereje (gravitáció ) okc: 
a Föld nagy vizein. Általában a vízszint 
naponta kétszer emelkedik meg (dagál. 
és naponta kétszer süllyed le (apály). E: 
Németországban az Északi-tengernél j 
megfigyelhető. A magas és alacsony

vízszint közötti különbség (vízszintkü
lönbség) Wilhelmshaven-nél 3,68 m.
A világ legnagyobb vízszintkülönbségét 
Kanadában mérik 16 méterrel.

---------- ►
Meleg áramlatok Hideg áramlatok

Az áramlatok a monszun-szelek hatására váltakoznak.
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Az enyhén eső kontinentális küszöb a 
kontinensek partjait veszi körbe 130— 
200 méteres mélységben és maximum 
300 km szélességben. Ilyen küszöb 
több országon is végigvonulhat, pl. az 
a küszöb, mely Írországot, Nagy-Britan-

niát és Nyugat-Európa északi részét 
veszi körbe.
• Esés a kontinenseknél
A kontinentális küszöb egyik meghosz-

szabbítása, mely 200-3000 m mélységig 
nyúlik és 20-100 km széles. A küszöb 
és az esés részei egy kontinensnek, akkor 
is, ha víz alatt fekszenek. Ezeket a mély
ségi zónákat 200 kanyon szeli át 1200 m- 
es mélységben.
• Mélytengeri medencék
Ezen medencék összesen 250 millió 
km2-nyi területet fednek le. 300 és 
6000 m közötti mélységben fekszenek. 
A tengerfenék vastag réteg bazaltkőzet
ből áll, mely a földköpeny vulkánjainak 
magmájaként keletkezett és a tengerfe
néken lehűlt.
• Mélytengeri árkok
Ezek a hosszan nyúló, keskeny és mere
dek árkok az óceán fenekének legmélyebb 
pontjai. Világszerte 26 mélytengeri árkot 
ismerünk, ebből 22 a Csendes-óceán

ban, három az Atlanti- és egy az Ind 5 - 
óceánban található. Elérik az 5600- 
11 000 m-es mélységet. Az óceár h=tsc- 
gok (hegyláncok) 80 000 km hosszúak 
is lehetnek. Párhuzamosan futva e le te 
tik a 3000 méteres magasságot és 
30-50 km széles, 1 000-3000 m 
mély szakadékok szelik ketté.

A vulkánok a tengerben
Kb. 10 000 vulkán található 
a tengerben, a legtöbb a Csendes
óceánon. A Hollister vulkánláncot 
- kb. 4000 km távolságra Polinézi
ától - 1996-ban fedezték fel. 400 km 
hosszú és 3000-3500 m magas.
Az erős vulkáni tevékenységgel 
bíró területeken a lehűlt magmale
csapódásokból szigetek képződtek, 
mint pl. a Húsvét-szigetek és 
a Galápagos-szigetek a Csendes
óceánon, a Portugáliához tartozó 
Azori-szigetek az Atlanti-óceánon 
és a Réunion-sziget az Indiai-óceá
non. Ezen vulkánok többsége ma 
már nem aktív, ennek ellenére 
2004 és 2005 között a csendes
óceáni tűzövön 100 vulkán tört ki.

(unami

A cunamikat a tengerfenék 
földrengései okozzák.

A rengés nagy 
sebességgel gyors,

A partok közelében 
hatalmas árhullámok

lapos hullámokká alakul, keletkeznek, melyek az 
egész partot elpusztítják.

A tengerfenék l
A tengerfenék 
legfontosabb struktúrái

A tengerfenéken ugyanazt a talajrendszert találjuk, mint a tengerek felett 
Lemezek, medencék, völgyek, hegyláncok, szakadékok és árkok gondos
kodnak a tengeri táj hihetetlen gazdagságáról. A tűzköpő vulkánok a ten
gerfenéken is aktívak. I

A kontinentális küszöb

Kontinentális küszöb

Esés a kontinenseknélKontinentális kéreg
Tengerrene*

Kereken 10 000 víz alatti hegy létezik.
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A partok
Két parttípus van: a meredek és a lapos 
tengerpart.

Heredek part
A partok ezen fajtája szikladarabokból 
áll, melyek közvetlenül a tengerbe 
esnek. Habára szikla kemény, kőszirte- 
ket formál ki, mint pl. a híres angliai 
fehér mészkősziklák Dovernél. A lágy 
szikladarabok ezzel szemben öblöket 
képeznek, mint Kaliforniában (USA) a 
san fransisco-i öböl. A hegyvidéki terü
leteken, ahol a gleccserek völgyeket 
képeztek, a part fjord (mélyen a száraz
földbe nyúló tölcsér) alakot ölt. A leghí
resebb fjordok Norvégiában, Skóciá
ban, az argentin Andokban és Alaszka 
déli részén találhatóak. Többrétegű szik
ladarabok esetén a part gyakran szaka- 
dékos. Gyakran egy sor kisebb és nagyobb 
sziget veszi körül őket, mint pl. Dalmáci
ában (Horvátország).

A T E N G E R E K  E S
I A  tengerek partvonala a kontinensek szétválása során, mely kb. 200 millió éve kezdődött 
folyamatosan változik. A mai partok azonban csak a 12. századtól léteznek. I

varja a homokot és a part mentén rakta 
rozza, dűnék keletkeznek. Európa légre 
gyobb vándorló dűnéje (Dune du Pyla) 
Franciaországban, Arcachon mellett 
található: 105 m magas. Azt a földcsí
kot, mely a partot összeköti egy sziget
tel, földnyelvnek nevezzük. Ilyen példa, 
a Wustrow-félsziget a Keleti-tengernél. 
A lapos tengerpartokon gyakran találha 
tóak folyó- vagy deltatorkolatok. A tor
kolat egy folyóvíz másik vízbe ömlésé- 
nek helye, kb. ott, ahol a folyó a tengerbe 
folyik. Az Amazonas folyótorkolata (Del 
Amerika) 1000 km-re terjed ki. A folyó
torkolat a folyó által szállított anyagok 
(üledék, szediment ) lerakódásából a . 
melyek arra kényszerítik a folyót, hog> 
különböző elágazásokra osztódjon. A Gar> 
gesz Brahmaputra deltája 75 000 kör
rel a világ legnagyobb folyótorkolata.

A partok eróziója
Minden part ki van téve az erózi
ónak. A meredek partokat a hul
lámok vagy a behatoló eső elhord
ják vagy szétrombolják. Néhány 
területen a meredek sziklák évente 
fél-két méterrel kisebbek lesznek.
A híres doveri sziklák jobban 
ellenállnak az eróziónak, mivel 
nagyon kemény szikladarabok
ból, kovakőből állnak.
A lapos partok is ki vannak téve 
az eróziónak. Afrikában az Elefánt
csontpartnál és a Rabszolgaparton, 
mely Bénin és Nigéria határán 
található, a part minden évben 
4-7 m-rel beljebb tolódik. Van 
azonban még rosszabb: Egyip
tomban a Nílus deltája az asszu- 
áni-gát üzembe helyezése óta 
évente 30-40 m-t veszít el, 
mivel az üledék már nem tud 
lerakodni.

Lapos tengerpart
Homokos vagy kavicsos (kövek, melyek 
az erózió miatt több millió évvel ezelőtt 
leváltak a szárazföldtől) partok formájá
ban mutatkoznak meg. Ha a szél felka

A sziklás öblök előtt gyakran képződnek kis szigetek.
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Elet a tengerben
v  ■4*, Az óceánok különböző élőlények sokaságának nyújtanak szállást. 

Több százezer különböző állatfaj és növény él a tengerben és alkot 
í táplálkozási láncot. Élőlényeinek változatos kapcsolataival a tenger 

alkotja a Föld legnagyobb ökoszisztémáját.

Tengeri állatoki
Ahalak
A tenger 25 000 halfajnak nyújt élette
ret, de még mindig fedeznek fel új halfa
jokat. Két osztályba sorolják őket: por
cos halak és csontos halak. A porcos 
halak (ellenálló, de elasztikus szövet) 
között találjuk a cápát és a ráját. A sok
kal elterjedtebb csontos halaknak 
csontvázuk, uszonyuk és kopoltyújuk

van, mely lehetővé teszi számukra, hogy 
a vízben található oxigént felvegyék. 
Ebben a csoportban találhatjuk többek 
közt a tonhalat, a heringet, a tőkehalat, 
a makrélát, a lazacot és a szardíniát. 
Néhány elterjedt halfajta:
Cápák {Neoselachií): Kereken 250 
különböző cápafajta van, 30 cm és 13 
méter közötti méretet érnek el. Mivel kis 
úszóhólyagjuk van, mindig úszniuk kell, 
hogy ne süllyedjenek el. Elegáns, torpe
dószerű testük nagy melluszonnyal bír, 
melyek hordozó felületként szolgálnak.
A legtöbb cápa gyors úszó, s nagyrészt 
halakkal és más tengeri állatokkal táplál-

A tengerben több, mint 20 000 halfajta él, sokakat közülük a mérték
telen halászat, a növekvő halászhálózatok és a környezetszennyezés 
kihalással fenyeget. I

Lazacok (Salmonidae): Édesvízben 
születnek. Hosszúak és laposak. Húsuk 
színe rózsaszín. Születésük után több 
évig a tengerben vándorolnak, mielőtt 
petézés előtt visszatérnek a folyóba, 
melyben születtek. Ezért vándorló ha
laknak is nevezik. 66 különböző fajtájuk 
van, mint pl. az ezüstlazac, az atlanti 
lazac és a japán lazac.
Kabeljau (Gadidae): Három hátuszo
nyuk van. Nemi éréstől tőkehalnak is 
nevezik. Részben szárítják (szárított 
tőkehal) vagy hordókban besózzák. 
Három fajtáját különböztetik meg, mind
egyik hideg vízben él: az atlanti kabel
jau, a csendes-óceáni kabeljau és a 
sarki tőkehal.

kozik. Csak néhányan táplálkoznak 
planktonokkal , mint a 13 méter hosszú 
érdescápa. Néhány fajta, mint a fehér és 
a kék cápa, az embereket is megtá
madja. Legtöbbször azonban csak bal
esetről van szó, mivel a cápák nem kife
jezetten gyilkosok. A tenger ökosziszté
májában nagy jelentőségük van, ezért 
a cápák tapintatlan vadászata teljesen 
megalapozatlan.
Tonhal (Scombridae): A világ legtöbbet 
halászott halfajtái közé tartozik. Torpe
dóformájú teste, mely egy rakétához 
hasonlít, 4 m hosszú is lehet. Húsa 
rendkívül kedvelt. Van vörös és fehér 
tonhal, sárga és fekete uszonyú tonhal.

Bálnák
A bálnák nagy emlősállatok uszonnyal. 
Ma 79 faját ismerjük, köztük a fehér 
bálna, kék pálna, ámbrás cet, fogas del
fin, grönlandi cet, kis beluga delfin, 
kardszárnyú delfin. Különböző, az 
Atlanti- és Csendes-óceán-

A legtöbb tengeri csillagnak 5-10  karja van.

bán élő fajt a kihalás 
fenyeget, mivel
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könyörtelenül vadásszák őket. Habár a 
bálnákat egy 1985-ös határozat értel
mében már csak tudományos célokból 
szabad halászni, néhány ország, mint 
Japán és Oroszország a környezetvédők 
segélykiáltásai ellenére továbbra is 
vadássza a veszélyeztetett tengeri emlő
söket.
A kék bálnák {Balaenoptera musculus) 
akár 30 méteres hosszúságukkal a világ 
legnagyobb emlősállatai. 100 és 200 
tonna közötti súlyt nyomnak. Cetfogaik
kal (a felső állkapocsból kilógó szarule
mezek) kiszűrik a tengervíz planktonjait. 
A kék bálna a telet a szaporodás miatt

Koraitok
A korallok igazi állatok és - 
ahogy a medúzák és a ten
geri viaszrózsa - a csaláno- 
sok közé tartoznak. Szá
mos különálló, egymással 
összenőtt állatból állnak, 
melyek csalános sejtekkel 
ellátott csápokat tartanak.
A zsákmányszerzést és a 
védekezést szolgálják. A korallok közt megkülönböztetünk mélytengeri, 
puha, bőrös, szarvas és más korallokat. A legfontosabbak a mélytengeri 
korallok, melyek kiválasztják a mészkövet és korallszirteket építenek. A 
legnagyobb a 2000 kilométer hosszú Nagy Barriere korallzátony Auszt
rália partjainál, a legnagyobb építmény, melyet valaha a Földön élőlény 
alkotott.

Fóka (Pinnipedia): Ezeknek az emlősál
latoknak áramvonalas testük van és 
1,5-6 m hosszúak. A tengeri oroszlá
nokkal és a medvefókákkal ellentétben, 
akik első és hátsó lábaik segítségével 
mozognak, a fóka csak rövid hátsó lábát 
használja. Név szerint megkülönbözte
tünk szakállas fókát, rákevő fókát, 
hólyagos fókát, Weddel-fókát, Ross- 
fókát, grönlandi fókát, leopárdfókát, 
barátfókát és tengeri elefántot. A sok 
nemzetközi kampány ellenére a fókava
dászat (szőrméje, zsírja és húsa miatt) 
Kanadában még mindig engedélyezve 
van: 320 000 fiatal állatot öltek meg tel
jesen legálisan 2005-ben.
Pingvinek (Spheniscidae): A pingvinek 
a madarak és a vándorló fajták közé tar
toznak. Fekete hátuk és fehér hasuk 
van. Keskeny, erős lábaikon úszóhártya 
található. Az óriásalkát, egy pingvinhez 
hasonló, repülésre képtelen madarat,

A tengeri teknős algákkal táplálkozik.

mérsékelt és szubtrópusi tengerekben 
tölti, hogy aztán több ezer kilométert 
ússzon az Atlanti-és Csendes-óceán 
hideg vizéig.
Delfin (Delphinidae): Ezeknek a bálnák
nak csőrszerű orruk van. Áramvonalas 
testük és nagyon sima bőrük lehetővé 
teszi, hogy nagyon gyorsan ússzanak, 
akár 55 km/h sebességgel.
A delfinek nagyon barát
ságosak, szívesen 
játszanak és 
különösen intel
ligensek.
Csoportjuk 
más tagjaival 
ultrahang 
segítségével 
kommuni
kálnak.

További tengeri állatok
Számos tengeri emlős amfibikusan él 
(tehát vízben és szárazföldön is élnek). 
Ide tartozik a fóka, a rozmár és a tengeri 
oroszlán. A Déli-óceánban és a Jeges- 
tengerben élnek, illetve az Atlanti-és a 
Csendes-óceán hidegvizeiben. Más 
állatok, mint a jegesmedvék és a pingvi
nek, idejüket vagy úszó jégtáblákon 
vagy jéghideg vízben töltik (az Északi- 
sarki- vagy a Déli-sarki-tengeren).

A delfinek az 
Atlanti-, Csendes-, 
és Indiai-óceán meleg 
vizeiben élnek.



É L E T A  T E N G E R B E N

a 19. századig erősen vadászták és kihalt. 
Ne keverjük össze a császárpingvinnel 
(Aptenodytes), mely az Antarktiszon él, 
az óriásalka viszont Európa északnyugati

Jegesmedve
A jegesmedvét sarki medvé
nek is nevezik. Ez az emlősállat az 
északi sarkvidéken él. Daliás fel
építése van: a fej és a test hosszú
sága 2-3 m, a váll magassága 1,6 m 
is lehet (kiegyenesedve akár 2,5 m), 
500-700 kg-ot nyom. A jeges
medve kiváló úszó és jégtömbö

kön él. Fennmaradását egyrészt 
a fogyatkozó fóka-állomány, más
részt az éghajlati felmelegedés veszé
lyezteti. Az Északi-sark hőmérsékle
tének emelkedése megolvasztja 
a jégtömböket és vadászterülete 
ennek megfelelően mindig kisebb 
lesz. Az International Arctic Sci
ence Committee szerint a jeges
medve századunk végére kihalhat, 
ha az Északi-sark éghajlata a vélt 
keretek között továbbra is 
melegszik.

térségeit és az Északi-sarkot részesítette Garnélarák (Brachyura): Egy rövid
előnyben.

Héjas állatok
Gerinc néküli állatokról van szó, melye

ket egy páncél vesz körül és öt láb- 
párral, illetve két csáp párral rendel
keznek.
55 000 különböző faj van, mint a 

homár, languszta,apró tengeri rákok, 
garnélák, melyeket az ínyencek különö
sen díjaznak.
Languszta (Palinurida): Testük egy fej- faroklemezből képződött potrohúk van,

vastag páncéljuk és két nagyon erős 
ollójuk, melyek a zsákmányszerzést és 
védekezést szolgálják.
Bernátrák (Paguridae): Puha potrohúk 
van, melyet elhagyott csigaházakban 
tárolnak, és állandóan magukkal cipel
nek. A garnélarák és a bernátrák min
den világtengerben megtalálható.

Puhatestűek
torból és egy hosszú farokból áll. Nin
csen ollójuk, ellenben hosszú és erős 
csápjuk, mellyel védekezni tudnak.
A languszták a Földközi-tengerben, az 
Atlanti-, Indiai-, és Csendes-óceánban 
élnek.

A puhatestűek gerinctelen állatok puha 
testtel, melyet gyakran páncél vesz körül. 
A tengerben közel 100 000 puhatestű 
faj él. A leghíresebbek közé tartozik az 
osztriga (ld. Vízi világ 21 .o.), a tarka héjú 
kagyló, a zarándokkagyló és a parti csiga.

A csikóhal elbújik a tengeri növények között.
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a kalmár, szépia, pokolbéli vámpírkal- 
már, polip.
Parti csiga (Littorina littorea): ezeknek 
a csigáknak 1-2 cm nagyságú házuk 
van és főleg a dagályban, köveken, 
cölöpökön és a kagylók lakhelyén élnek. 
Apálykor nedves lyukakban és repe
désekben kapaszkodnak meg.

A puhatestűek közé tartozik a külső 
páncél nélküli polip és tintahal, melyek
nek belső csontvázuk van. 
Zarándokkagyló (Pecten jacobaeus)■. 
piros vagy barna színű, finom húsa miatt 
nagy értékű. A zarándokkagyló 5-15 cm 
hosszú és az Északi Atlanti-óceánban és 
a Földközi-tengerben él.

Tintahal (Octopoda): ennek a puhates
tűnek elasztikus teste van egy köpeny
nyel, jól felépített aggyal és nyolc csáp
pal. A tintahalak képesek színüket 
a környezethez igazítani (homokrómia) 
és tintás zacskójukból fekete folyadékot 
(tintát) lövelnek ki, hogy üldözőiktől 
megszabaduljanak. Ismert tintahalfaj

1. Melyik a világ leggyor
sabb hala?
2. A tengeri sünt meg lehet 
enni. Igaz vagy hamis?
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Tengeri növényekí
Fitoplankton
Ez a fogalom egysejtűeket (egy sejtből 
állókat) jelöl, mikroszkopikus méretű 
algákat, melyek szabadon úsznak a ten
gerben. A napfény segítségével, mely 
behatol a vízbe, a fitoplanktonban lévő 
klorofill (anyag, mely zöld színt kölcsö
nöz a növényeknek) átalakítja a vízben

A tenger számos növényfajtának ad otthont. Főként fito- 
planktonokról van szó (mikroszkopikus algák), melyek számos 
víz alatti állatot táplálnak. I

oldódó széndioxidot cukorrá és oxi
génné, amit fotoszintézisnek nevezünk. 
Az élőlény ezt az oxigént igényli a ten
gerben való lélegzéshez. Fitoplankto- 
nokkal a kevésbé mély vizekben (15 m- 
es mélységig) találkozhatunk, mivel 
fényre van szüksége. 6000 fajtáját 
ismerjük.

A tengeri algák
A zöld, piros vagy barna tengeri algák 
sziklákon vagy köveken nőnek vagy a 
vízben úsznak. Közel 250 faj fejlődött ki 
az európai partok mentén aggodalmat 
keltő módon az utolsó évtizedekben. 
Barna alga: A nagy japán barna algák a 
Földközi-tengerben telepedtek le, mióta 
1969-ben bevezették a japán osztrigát. 
Akár 10 m hosszúak is lehetnek. Ezek a 
szabadon úszó algák gyakran kevered
nek halászhálókba. Ezen kívül van 70 
algafaj, mely méreganyagokat ad le, 
melyek kagylókba és osztrigákba szivá
rognak be. Ha „mérgezett” tengeri gyü

mölcsöket eszünk, egészségi kockázat 
áll fenn, pl. a gyomor nyálkahártyájának 
gyulladása formájában.
Zöld alga: Számos zöld alga létezik, 
melyek a tenger állatait táplálják. Egyéb
ként az utóbbi évtizedekben a mezőgaz
dasági trágya által okozott vízszennye-

A korallok mikroplanktonokból táplálkoznak.



É L E I  A T E N G E R B E N 19

zés miatt nyugtalanító módon elszaporodtak 
és gyakran egész strandokat öntöttek el. 
Piros alga: 2003 óta aggodalmat keltő 
módon szaporodtak el Svédország déli 
partmenti területein és már elérték a 
norvég és dán partokat is. Ez az elterje
dés félelmet keltő, ha tudjuk, hogy 
mely, az ökoszisztéma számára fontos 
algákat szorítja ki vagy semmisíti meg 
a piros algák masszív növekedése. Eddig 
nem ismeretes, hogyan jutottak ezek 
a káros piros algák a skandináv vizekbe.

Az algák sokoldalú 
felhasználása
Az algák gazdagok A és B12 vitaminok
ban, jódban és magnéziumban, és az

ázsiai konyhában gyakran használják 
őket. Nori vagy Purpurtang, az egyik 
legtöbbet használt algafaj arra szolgál, 
hogy a hal- és húsételek ízét felerősítse 
vagy a rizstekercseket begöngyöljék, 
így készítik el a leghíresebb japán étel, 
a sushi alapját.
Az algalé, melyet a partok mentén fel
gyülemlő tengeri moszatból nyernek, 
kitűnő trágyázószer. Az algint az algák
ból nyerik és a kozmetikumok, élelmi
szerek, műanyag, szín- és gyógyeszkö- 
zök kocsonyásítására használják.
Az Agár Agart - zselésítő anyag, melye
ket algákból nyernek, s főleg India part
jainál fordul elő - mikroorganizmusok 
kultúrájához használják laborokban.

Sokoldalú növénypompa
A tengerek növényvilágát főleg algák és 
hínárok határozzák meg. A parti terüle
teken azonban találhatunk zuzmókat 
(gombák és algák életközössége), illetve 
a hínárral együtt virágzó növényeket is. 
Bizonyos fajokat, mint az ide tartozó 
tengeri füvet, mely a tengerfenéket fedi 
és sok kis tengeri állatnak biztosít 
menedéket, más betelepült növényfaj
ták veszélyeztetnek. A gyilkos alga

1. Mi a tengeri anemóna?
’ a) virág az Atlanti-óceánban

b) egy tengeri állat
c) drágakő a Földközi- 
tengerben
2. Baktériumok élnek a ten
gerben.
a) igaz
b) hamis
3. Az óceánok legmélyebb 
pontjain nincs növényi és 
állati élet.
a) igaz
b) hamis

q -g í(wnu3]>|eq uefo 
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(Caulerpa taxifolia), mely szerencsétlen 
véletlen folytán jutott el a Földközi-ten
gerbe, egyre több helyi tengeri algát öl 
meg. És ha bizonyos növények kihal
nak, hosszútávon felborul az ökológiai 
egyensúly és ezzel az egész ökoszisz
téma kerül veszélybe.

A tengeri uborka az Indiai-óceánban terjedt el.
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Az ember és Henger
J K

c Az ember már nagyon korán kísérletet tett a tenger meghódítására.
Először kis hajókkal a part menti területeken indult halászatra, majd 

kikötői létesítményeket épített és a tengeren hosszú utakra indult, hogy 
új területeket fedezzen fel és megnövelje birodalmát. Végezetül az ember 
felfedezte a tengerfenék lenyűgöző világát is. Ma kihívást jelent a világot 

vitorláshajóval egyedül körbehajózni.

A I I 1 * I >  I  ^  ■ Az ember mindig kihasználta

A tengerek kizsakmanyolasaJ I  kőolaj és földgáz kinyeréséről
van szó. De éppen a tengerek nyersanyagait, melyek egykor kiaknázhatatlannak tűntek, ma az ipari halászat és 
a kőolaj és földgáz extrém kiaknázása veszélyezteti. I

a kabeljau, halászatát a következő évek- a tudósok az egész halfaj kihalásától tar- 
A II. világháború vége óta a tradicionális ben nem korlátozzák radikálisan, tanak. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgaz-
halászatból gigantikus méretű ipar fejlő
dött ki. 1950 óta a világon kifogott ten
geri halak száma évi 18,5 millió tonna

mennyiségről mára 130 millió tonnára 
nőtt. Ha a veszélyeztetett halfajok, mint

50 év alatt a halászat 700 %-kal növekedett.
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dasági Szervezete 2005-ben rámutatott, 
hogy már a halászterületek 52 %-át kiak
názták (2002-ben ez még csak 47 %  volt). 
A halászterületek 25 %-a erősen túlhalá
szott. A kimerített és túlhalászott fajok 
közé tartozik többek közt a chilei mak
réla, az atlanti hering, a japán szardella, 
illetve a hek és az északkeleti Atlanti
óceán nyelvhala. A tengerek, melyeket 
a túlzott halászat a legerősebben érint,

az Északi Atlanti-óceán, a Fekete-tenger 
és a Csendes-óceán délkeleti része.

A halászat fajtái
A halászatot a 20. század második felé
ben sok helyütt hatalmas hajók végez
ték, melyek radikálisan megváltoztatták 
a halászatot. Ezeken a hajókon, melyek

modern gyárakra hasonlítanak, a halat 
még a tengeren lefagyasztják és csoma
golják. A legfontosabb halászati eszkö
zök közé tartozik a vontatóháló. Egy 
vagy több hajó húzza a vízen vízszinte
sen és egy élőiről nyitott zsákra hason
lít, mely hátrafelé keskenyedik. Szabad 
vizen heringet, tonhalat, makrélát, 
kabeljaut, vörös sügért, oroszhalat, szar
díniát és szardellát fognak vele. Ha a víz
felszínen húzzák, felszíni halak kifogását 
szolgálja, mint a lepényhal, nyelvhal és 
héjas állatokét, mint a homár vagy a gar-

néla. Vontatóhálót főleg az Északi 
Atlanti-óceánon használnak, egyébként 
sok környezetvédő szervezet ma felszó
lal ez ellen a halászat ellen, mert szét
rombolja a tengerfeneket és sok más 
állat, mint a delfin, esik áldozatául.
A halászat egy másik módszere az eme
lőháló. Ezek a vízfelszínen függőlegesen 
úszó, parafán lógó hálódarabok, melyek 
több kilométer hosszúságúak is lehet
nek. Velük főleg heringet, lazacot, ton
halat, szardíniát és szardellát fognak, 
melyek fejjel nekiütköznek a hálócsap
dának és nem tudnak tovább menni.
Az emelőhálók azonban felfogják a del
fineket, cápákat, fókát és tengeri teknő
söket is, ezért ennek a halászati mód
szernek is vannak hátrányai. A héjas 
állatokat (homár, languszta, apró rákok 
és garnéla) a világ sok részén alacsony

vízmélységnél gyakran vejszével és 
kosarakkal fogják. A hálókat fogóvassa 
rendelkező táska formájában a héjas 
állatok, mint az osztriga, kagyló vagy 
zarándokkagyló halászásához használ
ják. Szerencsétlen módon gyakran ten
geri teknősök is belegabalyodnak.

Nagy halászterületek
A halászati zónák 85 %-a kontinensek 
sík tengem területein található. A hét leg
nagyobb halászati zóna: Északkeleti es 
Északnyugati Atlanti-óceán, Délkeie: es 
Délnyugati Atlanti-óceán, Északkelé: - 
Csendes-óceán és az Indiai-óceán.
Az Atlanti-óceán négy halászati zóná li
bán főleg tonhalat, tőkehalat, hennge: 
lazacot, foltos tőkehalat, fekete tőkeha
lat, makrélát, heket, tengeri ördöge: 
nyelvhalat, szardíniát, garnélarákot és 
zarándokkagylót halásznak. A Cse~ce:- 
óceán két zónájában főleg sügér. ~. e 
halat, tőkehalat, tonhalat, lazacot herí— 
get, óriás lepényhalat, nagy rombLi: - 
tőkehalat, szardellát, angolnát, tintaia- 
lat, langusztát, garnélarákot horgász":-- 
Az Indiai-óceán gazdag tonhalban, mak
rélában, nyelvhalban, sügérben és rorr- 
buszhalban.

A vízi kultúra térnyerése
Az édesvízi és tengeri halakat, illetve 
a héjas állatokat és kagylókat egyre 
inkább saját elkülönített medencékber 
tenyésztik. A túlzott halászatot figye
lembe véve a vizi kultúra jelentősége 
szemlátomást növekszik. A halak, kagy
lók vagy héjas állatok a medencékre 
vagy tavakra nőnek (gyakran intenzK 
a tenyésztés) és halliszttel vagy halolaijí

A tok petéit megeszik és kaviárnak hívják.



gabonával és vitaminokkal táplálják 
őket. A tengerek legkiválóbb halfajtái, 
melyek mesterséges tenyésztés ered
ményei, a tengeri sügér, az aranymak
réla és a nagy rombuszhal.
A leginkább tenyésztett édesvízi halak 
a lazac, a pisztráng és a ponty. Az osztri
gák 96 %-át ma vizi kultúrákban tenyész
tik. Durva hálójú zsákokba teszik és 
dagályos övezetekben acéllemezekre 
helyezik őket. Ily módon áradás esetén 
víz alatt vannak, apálykor viszont kényel
mesen lehet folytatni a szaporítást szá
razon. Kagylókat kagylóparkokban 
tenyésztenek. A vizi kultúra világszerte 
növekvő gazdasági ág. Nagy növeke
dést mutatnak főképp az ázsiai országok 
és az USA. A temelés 2010-re elérheti 
a kereken 31 millió tonna halat, héjas 
állatot és kagylót. Sajnos rovarölő sze
rek (kártevő elleni szerek) és antibioti
kumok (bakteriális fertőzések elleni 
szer) is kerültek a táplálékláncba és 
megfertőzik a halakat.

Kutatás a fekete 
arany után
Manapság a kőolaj vagy a földgáz kiak
názására a tengereken legtöbbször 
emelvényeket (fúrószigetek) építenek, 
melyek hatalmas cölöpökkel a tengerfe
nékhez vannak rögzítve. Geológusok fel 
tudják ismerni a kőolaj vagy a földgáz 
előfordulását, ha meghatározott helye
den dinamittal robbantást végeznek és 
Hullámzást tapasztalnak. A hullámok for-

|j( 1. Melyik halfajtát halásszák
az Északi-tengerben?
2. Az osztriga képes gyön
gyöt termelni.
a) igaz
b) hamis
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Szélkerekek magas tengeren
Egyre több szélkereket állítanak fel a tenger közepén, melyek a szél energi
áját fogják fel. Ez nem meglepő, hiszen a tengeren különböző, olykor 
nagyon heves szelek fújnak. Ezen kívül a magas oszlopok, melyekre a szél
kerekeket felállítják, senkit sem zavarnak. A zaj, melyet ezek a szélkerekek 
okoznak, sem jelent akadályt abban, hogy a szél természetes energiáját 
kihasználják. Ennek a megújuló energiának (a szél sohasem hagyja abba 
a fújást) a legnagyobb termelője Dánia: ott az ország energiaszükségletének 
12-15 %-át a tengeren és földön felállított szélkerekek szolgáltatják.
A dánok célja, hogy hosszútávon az energiafogyasztás felét ezen a módon 
nyerjék.

májáról leolvasható, hogy a szikladarab
ban van-e kőolaj vagy földgáz. Ha ez az 
eset lép fel, a kőzetet hatalmas fúrógép
pel megfúrják és a kiömlő kőolajat vagy

földgázt hosszú csövekkel felszívják. 
Ezeket a nyersanyagokat hatalmas víztá
rolókban őrzik és hosszú vezetékeken

(csővezeték) szállítják a szárazföldre.
A legfontosabb lelőhelyek az Északi-ten- 
geren, a Perzsa-öbölben, a Mexikói
öbölben és az ázsiai és dél-amerikai 
partok mentén találhatóak. Bizonyos 
lelőhelyeket azonban (pl. a brit lelőhe
lyek az Északi-tengerben) a következő 
20 éven belül kiaknázzák. Középtávon 
tehát új energiaforrásokat kell találni.

Az ókor óta őriz szivacsokat a tenger mélye.
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Nagy kikötők 1
A nagy kikötők évezredeken át kedvezően hatottak számos ország közötti 

kereskedelemre és kapcsolatokra. Ma a világ öt legfontosabb árucsere 
kikötőjéből négy Ázsiában található. Ez az ázsiai dominancia a következő 
években is megmarad: minden keleti kikötői létesítmény virágzik! I

Szingapúr (Délkelet-Azsia): 390 millió 
tonnás áruforgalmával a szingapúri kikötő 
szerepel a világ vezető helyén. A Malakka- 
félsziget déli csúcsánál fekvő kikötő napi 
1000 beérkező vagy kifutó hajóforgal
mat produkál. A kikötőkből főleg elekt
romos cikkeket, kémiai anyagokat és

textíliákat exportálnak, illetve élelmiszert, 
kőolajat, acélt és autókat importálnak. 
Számos utasszállító hajó is tartózkodik 
Szingapúr kikötőjében.
Sanghaj (Kína): A kínai partok közepén 
fekszik, a világ második legnagyobb 
kikötője és Kína legnagyobb forgalmú 
helye. 2004-ben 380 millió tonna árut 
rakodtak fel és le. A nemzetközi keres-

Ningbo (Kína): A világ negyedik legna
gyobb kikötője Ningbo Sanghajtól délre 
fekszik. 2004-ben 223 millió tonna for
galom bonyolódott itt. A kikötő főleg 
ruhákat és textíliát, szerszámgépeket és 
elektronikus termékeket exportál és 
acélt, kőolajat és a telekommunikáció
hoz használt anyagokat importál.
Hong Kong (Kína): A világ 5. legna
gyobb kikötője Kína déli oldalán fekszik 
és 2004-ben 223 millió tonnás árufor
galmat bonyolított le. Az egykori brit 
gyarmat textíliát, műanyag játékokat, 
elektromos eszközöket exportál és élel
miszert, valamint a telekommunikáció
hoz használt berendezéseket importál. 
Rotterdam (Hollandia): 352 millió ton
nás forgalmával Rotterdam a világ 3. 
legnagyobb és Európa legnagyobb kikö
tője. A Rajna és a Maas folyók torkolatá
nál fekszik, ez a kikötő főleg szenet, 
szerszámgépeket, tejtermékeket és gyü
mölcsöket exportál, kőolajat, ásványi 
anyagokat és foszfátot importál.

kedelem felélénkülésével a forgalom 
évente 30 %-kal nő: főleg szerszámgé
peket, elektronikus termékeket, mobil- 
telefonokat és textíliákat exportálnak. 
Acélt, fát és kőolajat hoznak be.

Hamburg, a legfontosabb német kikötő
Hamburg Németország legnagyobb 
tengeri kikötője és Rotterdam után 
Európa 2., a világ 8. legnagyobb 
kikötője. Az Elba torkolatától és az 
Északi-tengertől 110 km-re fekszik és 
ezzel a kikötő relatív mélyen benyú
lik a szárazföld belsejébe. 2005-ben 
8,1 millió konténert raktak meg és 
126 millió tonna termékforgalom 
volt. A konténerek több, mint 50 %-a, 
melyeket Hamburgban rakodnak 
meg, Ázsiába mennek vagy onnan 
jönnek. A hamburgi kikötő szabad 
kikötő. Ezt a térséget külterületként 
kezelik, ez azt jelenti, hogy a hajók 
által beszállított árukat nem kell elvámolni és elhagyhatják e nélkül a kikötőt 
- olyan, mintha a terméket Németországba hozták volna.

A New Yorkban lévő mólók összesen 1215 km hosszúak.
-
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Híres tengerészek'J  v

A nagy felfedezőutak a tengeren a 13. században kezdődtek 
az itáliai Marco Polo tengerésszel, aki évekig Ázsia mentén hajó
zott. Csak a 15. században vállalkozott Kolumbusz Kristóf, 
Vasco da Gama és Magellán nagy és úttörő expedíciókra. I

Merész tengerészek
Marco Polo (1254-1324 között): 
Velencében született, 17 évesen apjával 
együtt fedezte fel Kínát. 12 évig a mon
gol nagy kán, Kubilai szolgálatában állt. 
így Marco Polo volt az első nyugat-

európai, aki a selyemúton utazott. Kara
vánok szállították az értékes szöveteket 
Changanból (mai Xian Kínában) Indián 
és Perzsián át Antiochiába (Szíria). Útja 
elvezetett Burmába, Annamba (a mai 
Vietnam központja), Tonkinba (Vietnam 
északi részén) és Indonéziába is. 
Kolumbusz Kristóf (1451 -1506): Az Új 
világ (Amerika) 1492. október 12-i fel
fedezéséről vált ismertté. Az Atlanti
óceánt egy karakkával (koggéhez 
hasonlít) szelte át. A Savonából szár
mazó Itáliainak sikerült Kasztíliai Izabel
lát, Spanyolország királynőjét meggyőz
nie arról, hogy anyagilag támogassa 
expedícióját. A cél az volt, hogy elérje 
Indiát az Atlanti-óceánon keresztül. 
Három hajóval (Santa María, la Pinta és 
la Nina) a tengerész 1492. augusztus 3- 
án csapatával Pálosból (Spanyolország) 
elindult a tengeren. Két és fél hónappal 
később a merész tengerész elérte Gua- 
nahani szigetét (mai Bahamák), s meg 
volt róla győződve, hogy Indiába érke
zett. Spanyolországba való visszatérése 
során 1493 és 1496 között további 
expedíciókat vezetett és felfedezte a

Dominikai Köztársaságot, Kubát, Porto 
Ricot és Jamaikát. 1498 és 1500 között 
elérte az Antillák szigetét, Tobagot, Trini
dadot és Grenadát, és 1502-ben Hon- 
durast (Közép-Amerika).
Vasco da Gama (1469-1524): A Sínes
ben (Portugália) született tengerész 
1498-ban megtalálta az utat Indiába, 
miután körülhajózta Afrika déli részén 
a Jóreménység-fokát. Négy hajóval 
indult el ő és csapata 1497. július 9-én 
Lisszabonból és 1498. március 20-án 
érték el Calicutot (mai Kozhikode) Indiá
ban. A portugál Manuel király India 
admirálisává nevezte ki. 1502-ben 
további utakra vállalkozott és megalapí
totta a portugál kereskedőtársaságokat 
Mozambikban. 1524-ben India alkirá- 
lyává koronázták, de három hónap 
múlva meghalt.
Ferdinand Magellan (1480-1521 körül): 
Ez a Sabrosában (Portugália) született

tengerész világkörüli útra indult öt kara- 
vellával és 1519. szeptember 20-án 
érte el Rio de la Platát (folyótorkolat 
Argentína és Uruguay között), felfedezte 
a tengerszorost, mely ma a nevét viseli 
(Dél-Amerika déli részén), átszelt egy 
óceánt, melynek a Csendes (békés) 
nevet adta és 1521. március 16-án 
érkezett meg San Lazaroba (mai Fülöp- 
szigetek). De a portugál tengerésznek 
nem sikerült körülhajóznia a Földet. A 
maktan bennszülöttek (Fülöp-szigetek) 
felkelésében egy mérgezett nyíl halálo
san megsebesítette. Egyetlen hajó tért 
vissza 1522. szeptember 6-án Spanyol- 
országba, 18 túlélővel.

Modern tengerészek
A merész tengerészeket modern hajós- 
kapitányok követték, melyek ugyan

olyan bátorsággal álltak a legnagyobb 
kihívások elé. Híres csoportvezetők, 
mint Eric Taberly, Sir Francis Chiches- 
ter, Olivér de Kersauson, Ellen McArt- 
hur és Wilfried Erdmann nyűgözték le 
a közönséget kemény és igényes vitorlás 
regattákon, mint a Transzatlanti-regatta 
és a világ körülvitorlázása - egyedül 
vagy csapatban - való teljesítményükkel. 
Eric Tabarly (1931 -1998): A Nantes-ben 
(Franciaország) született, egykori tenge
résztiszt 1964-ben megnyerte a Transz

Jacques Cartier 1535-ben fedezte fel a Szent Lőrinc folyó torkolatát Kanadában.
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perc és így túlszárnyalta Bruno Peyron 
két évvel korábban felálllított rekordját. 
Ellen MacArthur (1976-): Whatstand-

atlanti-regattát egy Pen Duick II nevű 
ketch-csel, (vitorláshajó két árboccal).
12 évvel később megnyerte a legendás 
regattát a megújult Pen Duick VI fedél
zetén. 1980-ban felállította az Atlanti
óceán átszelésének új rekordját: 10 
nap, 5 óra, 14 perc és 20 másodperc 
a Paul Ricard nevű trimarán fedélzetén 
(vitorláshajó három párhuzamosan felál
lított, vékony hajótesttel). 66 évesen halt 
meg a gall partoknál, miután kedvenc 
hajójának fedélzetéről, a Pen Duick /-ről 
a vízbe esett (1998. június 13.).
Sir Francis Chichester (1901 -1972):

Barnstaple-ban (Anglia) született, Chi
chester először nyerte meg egy ketch 
hajón, a GipsyMoth II-n a Transzatlanti 
regattát és négy évvel később megsze
rezte a második helyet ezen a verse
nyen. 1966-1967 között világkörüli

útra indulat a 2. ketch, a Gipsy Moth IV 
fedélzetén, egyetlen megállóval Sydney
ben (Ausztrália). 226 napot töltött a ten
geren.
Olivier de Kersauson (1944-): Szüle

tett Bonnétable-ben (Franciaország). Ez 
a csoportvezető 1988-ban megnyerte 
az egyéni világkörüli vitorlás versenyt 
egy trimaran, az Un autre regardfedél
zetén 125 nap alatt. Tekintélyes karak
tere miatt admirálisnak nevezik. 9 évvel 
később elhódította aJules-Verne trófeát 
a leggyorsabb csapatban megtett vitor
lás világkörli útért 71 nap, 14 óra, 22 
perc és 8 másodperc. 2004-ben újra 
elnyerte ezt a díjat egy új rekorddal egy 
óriástrimaran, a Geronimo fedélzetén 
63 nap, 13 óra, 59 perc és 46 másod-

wellben (Anglia) született, 2000-ben 
megnyerte az egyéni Európa körüli 
vitorlás verseny 1 -New-Man Star kate
góriáját és 2001-ben a Vendée Globe-ot 
(egyedüli világkörüli vitorlás verseny) 
a Kingfisher nevű hajóján. 2002-ben 
megnyerte a Route du Rhum-ot, (egye
düli vitorlás verseny az Atlanti-óceánon 
át), ugyancsak a Kingfisher-en. Legna
gyobb teljesítményeként az egyedüli 
világkörüli vitorlás verseny új rekordját 
tartjuk egy trimaranon, a Castorama-n 
71 nap, 14 óra, 18 perc, 33 másodperc 
(egykori rekordtartó: Francis Joyon, 
Franciaország, 2005).
Wilfried Erdmann (1940-): A Pommem-

ben született egyéni vitorlázó 1968-ban 
első németként hajózta körbe a Földet 
egy vitorláshajón. Hajója kis mérete miatt 
nem akarták elhinni a világ körbehajózá
sát, de a hajótörzsön talált trópusi növény 
alapján ez beigazolódott. További világ 
körüli hajózások kezdődtek nyugat
keleti és kelet-nyugati irányba is, tehát 
az uralkodó széljárásokkal ellentétesen.

A világ legnagyobb vitorlása 1672 m2.
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A tengerkutatás'
Az embert mindig is lenyűgözte a tenger és már a 17. századtól 

próbálta kutatni a tenger fenekét egyszerű fahajók segítségével. 
Ezek az egyedülálló utak hamarosan helyet adtak a tengeralattjá
róknak, melyek kicsit tökéletesebbek. I

A facsónaktól a nukleáris 
tengeralattjáróig
1624-ben a holland Cornelius van 
Drebbel találta fel az első tengeralattjá
rót. Fából készült és 12 evezős hajtotta. 
A 18. század végétől a faszerkezetet vas- 
szerkezet váltotta fel. Az 1930 és 1950 
között épített tengeralattjárókat, melye
ket benzin- vagy elektromotor hajtott, 
1960-tól nukleáris hajtású hajókra cse
rélték le. Ma a tengeralattjárók már 
több, mint 200 m mélyre merülnek. De 
ezek a tengeralattjárók már nem a ten
gerfenék kutatását szolgálják, hanem 
sokkal inkább a világhatalmak, mint az

Semmi sem tűnik 
el a szonar elöl
Ahogy a radar, a szonar is a hang
hullámok visszaadásán alapul, 
melyek a vízben gyorsabbak, 
mint a levegőben. Ezek a hang

hullámok megváltoztatják irá
nyukat, ha akadályba ütköznek. 
Az eredményeket a fedélzeti 
számítógépen elemzik, hogy 
a tengerfenék részletes térképét 
felvázolják. Glória, ez az egyik 
legtökéletesebb szonar, a ten
gerfenék kutatása alatt naponta 
20 000 km2 területet jár be.

USA, Oroszország vagy Franciaország 
védelmét.

Kis tengeralattjárók 
a tengerfenék kutatására
A kicsi, tömör kutatóhajók törzse titán
ból van , mely a bentlakókat megvédi az 
óriási nyomástól, mely a nagy mélység
ben a hajóra hat. Vastag plexi-üvegabla
kok (ökörszemablak) segítségével tudják 
a tengerfeneket kutatni.
A híres francia speciális tengeralattjáró, 
a Nautile 3780 m mélyre süllyedt le a 
Titanic-hoz, mely az Atlanti-óceánban 
süllyedt el. A Nautile-nak van mestersé
ges karja, mellyel tárgyakat tud fel
emelni, melyek a hajóroncs körül szét
szóródva fekszenek.
Más merülőhajókat, mint az amerikai 
Alvin, az orosz M irlés Mirll, a francia 
Canan, Remora 2000 és a német Jago 
ipari és tudományos célokra használják.

A merülési rekord 10 912 m a Mariana- 
árokban (Csendes-óceán) és 1960 óta 
az amerika Don Walsh és a svájci Jac- 
ques Piccard a Bathyscaphe fedélzetén 
elért rekordja.

Tengerkutatás

Merülő ruhj 
(kemény)

Mentő
tengeralattjáró

Robot

S P
Víz alatti kapszulák

Batiszkáf
n

M■

M H |

Merülő
emelveny

Szabad merülés 
(mélységi rekord 
500 m)

Merülőruha 
50 m

Merülő
a Bohr-szigetnél 
250 m

Jacques-Yves Cousteau a legnagyobb tengerkutatók közé tartozik.



Á U M t l l S A T E N G E R

A tengerek ökológiája i
A tankerek és hajók növekvő forgalma miatt, melyek 

1960 óta mérgező anyagokat is szállítanak, a ten
ger ma olyan koszos, mint még soha. Állatokat és 
növényeket fenyeget a kihalás veszélye. Az érvé

nyes törvények, melyek ezeket a mérhetetlen készleteket hivatottak védeni, a károk figyelembe vételével szinte nevet
ségesek. Számos teherhajóból rakodnak ki nyílt tengeren mérgező anyagokat, melyeket alig lehet ellenőrizni. I

Kőolajkatasztrófák
Az első kőolajkatasztrófa 1967-ben a 
Torrey Canyon kőolajtanker hajótörése 
volt a francia breton partoknál. Több 
követte: Exxon Valdez, Amoco Cadiz, 
Erika, Prestige. Ezek a hajók milliós nagy
ságrendű károkat okoztak és kőolajjal 
szennyezték be a tengereket.
A breton partot ez minden más régiónál 
jobban sújtotta a múltban. Egész part
szakaszokat szennyezett össze a kifolyt 
kőolaj, mely a helyi ipar (halászat, oszt
riga tenyésztés, turizmus) számára nagy 
hatással bírt. Több ezer tengeri madár 
és hal esett áldozatául a ragadós kőolaj
nak és a tenger gazdag növényvilága is 
jelentősen károsult. Mindezen kataszt
rófák ellenére a duplafalú tankerekkel 
való szállítás, mely az ilyen kőolajka
tasztrófákat meg tudja előzni, nincs elő
írva törvényileg. Ezen felül a tankerek

káros anyagokkal teli tankjaikat is a ten
geren tisztítják - anélkül, hogy megbün
tetnék őket.

Toxikus szemét
Az ipari hulladékok, főként a higany, 
mely a halakon és a héjas állatokon át
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jut a vízbe, és szűrés nélkül kerül a ten
gerbe, megzavarják a tengeri ökoszisz
témát. De a legnagyobb kockázatot a 
radioaktív hulladékok eltemetése jelen 
melyről főleg a Japán-tengerről és 
Baludzsisztán (Pakisztán) partjairól érke
zik jelentés. Ezeket a toxikus hulladéko
kat hordókban tárolják, melyek tartóssá
gát nem lehet évekre garantálni. Ezé- a 
mérgező anyagok kevésbé vagy jobbár 
elterjedhetnek a tengerben. De más 
veszély is fenyegeti manapság a tenge
reket: a folyékony radiaktív hulládé- 
elvezetése az atomerőművekből a ten
gerbe. Környezetvédő szervezetek sze
rint az ír-tengerben - főleg az angol Seí- 
lafield atomerőműnél - radioaktív 
langusztákat halásztak ki.

A tengerek védelme
Számos ország van tudatában a tenge  ̂
ökoszisztéma romlásának, és a tengere-

Tengervíz - 
jólesik és egészséges
A gyerekek számára nagy öröm 
a fürdés a tengerben. De nem 
mindenki tudja, hogy a fürdés 
a 31 -35 fokos tengervízben jót 
tesz az egészségnek. Az ilyen für
dőzések stimulálják a vérkeringést 
megnyitják a bőr pórusait és lehe
tővé teszik, hogy a tengeri só 
bejusson a szervezetbe. Az algák 
felhelyezése, melyek gazdagok 
A és C vitaminban , illetve az 
iszapfürdők a bennük található 
ásványi sókkal és nyomelemekke 
az egészség számára ugyancsak 
jótékony hatásúak.

230 tonna kőolaj folyt ki 1978-ban az Amoco Cadizból a tengerbe.
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Kyoto-i egyezmény
Ez az egyezmény 2005-ben lépett életbe és 141 ország írta alá. Az egyez
mény célja a hajtógázak, mint pl. széndioxid kiömlésének csökkentése.
A gyárak és autók gázkibocsájtása miatt kialakult éghajlati felmelegedés 
fenyegeti a tengereket és az embereket, akik a halászatból élnek.
Habár a követelmények nem voltak nagyok (gázkibocsájtás csökkentése 
5,2 %-ra 2012-ig), az USA visszautasította ennek az egyezménynek a ratifi
kálását, s ez nem túl megnyugtató. A gázkibocsátás egynegyede (mely az 
üvegházhatásért felelős) valóban az amerikai iparból és az amerikai 
autókból származik. Oroszország - egy szintén hatalmas gáztermelő - ezt az 
egyezményt 2004-ben ratifikálta és ezzel bíztató jelet adott bolygónk jövő
jére nézve.

védelmére törvényeket hoznak. Bizo
nyos fajokat, melyeket a kihalás fenye
get, védenek, mint pl. a koraitokat. Saj
nos a törvényeket ritkán tartják tiszteletben. 
Tudósok véleménye szerint a korallszir- 
tek 10 %-a máris elpusztult - és ha 
nem lesznek további intézkedések - 
a világ korallkészletének 70 %-a egé

szen eltűnhet a következő 20-40 évben. 
A kormányzatok tevékenységét figye
lembe véve környezetvédelmi szerveze
tek, tudósok és önkéntesek vállalták át 
a feladatot, hogy a korallkészleteket a 
pusztulástól és a dinamittal vagy ciánká
lival végzett halászattól, illetve az éghaj
lati felmelegedéstől védje. így pl. a 
korallokat elektromos árammal stimulál
ják, melynek hatása, hogy az ásványi

anyagok mészkőben megszilárdulnak. 
Ebben a mészkőben a korallok különö
sen gyorsan nőnek. Ezzel az eljárással 
már újra létrehoztak korallkészleteket a 
thaiföldi partoknál, Indonéziában, a Mal- 
dív- és Seychelle-szigeteken, Mexikó
ban és Panamában. De még sok hely 
van, ahol meg kell őket menteni...

1. Mit használnak az olajfol
tok eltüntetésére a tenge
ren?
a) tisztítószert
b) szalmát
c) fűrészport
2. Rendszeresen szállítanak 
nukleáris hulladékot a világ
tengereken.
a) igaz
b) hamis
3. Hogy hívják azt a nem 
állami szervezetet (NGO), 
mely a veszélyes anyagok 
tengeren történő szálítása 
ellen küzd?
a) Greenpeace
b) Greenwater
c) Freewater
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Több, mint 300 hajó közlekedik naponta a La Manche csatornán.
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A könyv jobb megértéséhez néhány fogalmat itt részletesen is kifejtünk.

Ásványi sók
A Föld kérgének kémiai és fizikai anyagai, melyek kristályos 
formában mutatkoznak meg.

Atmoszféra
Egy csillag vagy bolygó gázburka. Főleg a Föld levegőburkát 
értik ezalatt.

Domborzat
A Föld felszínének magassági viszonyai.

Éghajlati felmelegedés
A Föld atmoszférájának különösen az üvegházi gázok által lét
rehozott felmelegedése.

Erózió
A földfelszín szétválása és elhordása víz, szél vagy jég által.

Gravitáció
Tömegvonzás; kölcsönösen fennálló vonzóerő két tömeg, pl. 
két égitest között.

Jégtömb
Nyomás révén egymásra és egymáson tolódó jégtáblák, külö
nösen a sarki tengereken.

Korallszirtek
Évszázadok alatt a kőkorallok (élőlények) csontvázaiból kiala
kult rendszer.

Magamalecsapódások
Az izzó, folyékony földbelső kitörései vulkánkitöréskor.

Mágneses mező
Minden mágnes létrehez környezetében egy mezőt, melynek 
vonalát pl. egy apró vasboton érzékeltethetjük. A vonalak a mág
nes két pólusán (északi és déli) kezdődnek és fejeződnek be.

NASA
A National Aeronautics and Space Administration (alapítás: 
1958) egy civil amerikai szövetségi hivatal a légi- és űrutazá
sokra.

Ökoszisztéma
Partneri kapcsolat élőlények és életközösségek, valamint kör
nyezetük között.

Plankton
A vízben szabadon lebegő állatok és növének összessége. 
Ide tartoznak az egysejtűek, a puhatestűek lárvái, rákok és 
halak.

Radioaktív hulladékok
Hulladékanyagok, melyek pl. atomreaktorokban keletkeznek. 
Gáz, víz vagy szilárd formájúak lehetnek. Káros radioaktív 
sugárzásuk miatt különlegesen kell tárolni őket. Gyakran - 
engedély nélkül - a tengerbe öntik.

Richter-skála
Richter-skálával mérhető a földrengés erőssége. A skála fel
felé nyitott, tehát nincsenek határai. Az egyes erősségű föld
rengést csak finoman beállított műszerekkel lehet mérni. 
Kilences erősségű rengésnél nagy katasztrófáról van szó - 
mindent elpusztít. Ritkán fordul elő.

Szediment
Üledék, lerakodás

Természetes erőforrások
Természetes nyersanyagok, mint a kőolaj, szén, hal, fa, stb. 
Ezeket az anyagokat a természetből nyerjük, tehát nem kell 
előállítani őket. Nem újulnak meg, tehát a nyersanyagkészle
tek egyszer elfogynak.

Titán
Ezüstös fehér fém, melyet különösen a vastartalmú rezekben 
találhatunk meg és az acél nemesítéséhez, illetve hőálló 
könnyűfémek előállításához használnak.

Üvegházhatás
Annak a jelenségnek az elnevezése, mikor a Föld atmoszfé
rája felmelegszik, mert a vízgőz és az „üvegházi gázok” 
(széndioxid, metán, ózon, és mások) a látható napfényt bár 
átengedik, de megtartják a Föld felszínéről sugárzott mele
get.

Vitaminok
Olyan hozzáadott anyagok felvétele, melyek a test fenntartása 
és növekedése szempontjából létfontosságúak. A tartós vita
minhiány megbetegedésekhez vezet. Ezért korábban sok ten
gerészt érintett a skorbut, egy betegség, melyet a C vitamin 
hiánya okoz.
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A tengerek mindig vonzották az
9

embereket. „A tengerek és az óceánok“ 
gyermek enciklopédiával Te is felfedező 
lehetsz! Utad során megismerkedhetsz 
a hatalmas óceánokkal, áramlatokkal, 

apállyal és dagállyal, varázslatos tenger 
alatti tájakkal, ezernyi tengeri állattal 
és növénnyel, azokkal a veszélyekkel, 

amelyeket a tenger magában rejt - 
és nem utolsó sorban, híres tengeri 

utazókkal!

3 7
18 

00
5


