RELIEFUL SUBMARIN
Fundul oceanelor nu este plat peste tot. Ofer\ peisaje variate:
mun]i, câmpii, vulcani, faleze abrupte, canioane…

Când o plac\
a crustei
terestre
alunec\ sub
o alt\ plac\,
apare o groap\.

O dorsal\ (4) este un munte submarin
care se întinde pe mii de kilometri.
Apare în locul unde dou\ pl\ci
se dep\rteaz\ una de cealalt\.
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Platoul continental (1) se întinde de-a lungul
coastelor [i se termin\ printr-un talus (2) care
cade brusc la mai mult de 2 000 de metri adâncime
spre câmpia abisal\ (3), care constituie
adev\ratul fund al oceanului.
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Cea mai mare parte a fundului m\rilor este alc\tuit\ din câmpii vaste,
pres\rate uneori cu roci de mari dimensiuni. Unele funduri sunt acoperite
de numero[i vulcani [i crestate de gropi foarte adânci.
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În centrul Terrei, rocile topite de c\ldura intens\ formeaz\
o past\ groas\, magma. Uneori, se întâmpl\ ca aceasta
s\ scape printr-o fisur\ din crusta terestr\ (A).
În contact cu apa, se înt\re[te [i formeaz\
un vulcan submarin (B).
Câteodat\, vulcanul cre[te
atât de mult, încât dep\[e[te
suprafa]a apei [i formeaz\
o insul\ (C).

Gropile (5) sunt v\i foarte adânci.
Cea mai adânc\ este Groapa Marianelor,
situat\ în apropierea Japoniei,
care ajunge pân\ la 11 000 de metri.
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NA{TEREA UNUI ATOL
În regiunile calde, vie]uitoare minuscule, coralii, formeaz\
o coroan\ în jurul unor insule vulcanice.
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Când vulcanul se stinge, se pr\bu[e[te pu]in câte pu]in (3) pân\ dispare
total sub ap\. Nu mai r\mâne decât coroana de corali: atolul (4).

Acest atol foarte
frumos se afl\ la
nord de Tahiti, în
Oceanul Pacific.
În apele lui limpezi
tr\iesc numero[i
delfini, rechini [i pe[ti
din recife, în culori
sclipitoare. Este un
loc excep]ional pentru
scufund\ri submarine.
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LA ADÂNCIMI FOARTE MARI
Pe fundul oceanelor, izvoare calde, asem\n\toare unor co[uri de fum,
scuip\ vapori de ap\: sunt a[a-numi]ii „fum\tori negri”.
Numai submarinele foarte
performante, ca „Nautilus”,
pot coborî la mai mult de
5 000 de metri [i pot
explora fundurile
marine.

Fundul oceanelor este uneori acoperit
cu o lav\ fierbinte. Când se scurge
în ap\, se transform\ în „perne mari”,
care se r\cesc repede la suprafa]\, dar
r\mân calde mult\ vreme la interior.

13

M|RILE {I OCEANELE
Astronau]ii care v\d planeta noastr\ din spa]iu spun c\ este albastr\:
apa acoper\ trei p\r]i din suprafa]a ei.
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Oceanele sunt
enorme mase de
ap\, mereu în mi[care [i
care, uneori, au mai mul]i
kilometri adâncime.
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OCEANUL A

AN

M\rile sunt mai mici [i mai pu]in adânci decât oceanele.
Unele dintre ele, cum este Marea Caspic\, sunt închise,
fiind înconjurate în întregime de continente.
NUL ARCTIC
Oceanul Pacific este cel
mai mare [i cel mai
adânc dintre toate
oceanele.
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Odat\ cu
mi[carea
pl\cilor terestre,
unele oceane se
l\rgesc sau se mic[oreaz\,
iar unele m\ri se formeaz\
sau dispar.
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OCEANUL ATLANTIC
Oceanul Atlantic este al doilea ocean din lume ca m\rime.
Traverseaz\ Terra de la Polul Nord la Polul Sud, din Groenlanda
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3. Rio de Janeiro, Brazilia

pân\ la Capul Horn, vârful Americii de Sud. M\rgine[te cele dou\
Americi, Europa [i Africa. Malurile lui sunt deci foarte diferite
[i cunosc toate tipurile de clim\.
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