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ilaia ?emlja je zeradioceanov in monij

na nienem povrsju prav poseben

planet.lla nobenem drugem planetu

na5ega 0son-dja ni tako veliko tekole

vode,da bi pokriuala veiji del njegove-

ga povrija. Tekoia voda je omogoiila

r.azvojiivljenja na Zemljiin iiva bitja

so se kasneje iz oceanov naziirila tudi

na dnuge dele Zemljinega pour'5ja.

tjudje smo z morjem povezaniie

od vsega zaietka.t{ajprejje bilo za

na5e daljne prednike pomembno le za

pridobivanja hrene v obneinih delih,

kasneje so ga ljudjc zaieli uporabljati tudi

za plovbo. tjudem je plovhe omogoiila

odkrivanje in poseljeuanje 5e neobljudenih

delov koprrega, odkrivanje in spoznavanje

nouih dobrin ter trgovanje z bliinjimi in

daljnimi plemeni.llaii predniki so ga

vedno spoitovali. Podcenjevanje

in nespoitovanje nrorja je ilovek

vedno drago plaial. Danes ni

niI drugaie.

Zeradi onesnaievanja in izlova se

v norju dogajajo spremembe, ki

so ie prizedele velik del iloueitva.

0 pomembnosti morja za iloveka

govori tudi dejstvo, da se ie

od pradavnirre pojavlja tudi

v naii kulturi in umetnosti.

Eden od razlogovje zagotovo

njegova obseinost in drugainost

od kopnega,karje od nekdaj bunilo

na5o domiSljijo. [t{oino nesto zaseda

v rnitologiji,ljudje so mu pninaiali

danove, pojavlja se v pregovonih

in ljudskih pesmih.llajdemo ge u

literaturi, slikarstvu, kiparstvu

in glasbi, v gledaliSiu in na

filmskih platnih.

{
.l

ffi trisla, '.6t l***ru

SU



i1

i1

r

Morje je najveiji 2ivljenjski prostor na
Zemlji, saj pokriva vei kot dve tretjini
njenega povrija. Oceani in morja
vsebujejo 97 odstotkov vse vode na
Zemlji. Poleg najvecjega Tihega oce-
ana obstajajo 5e Atlantski in lndijski
ocean ter Arktitni in Juzni ocean. Dele
oceanov, ki jih lahko zaradi geograf-
skih dejavnikov lotimo od njihovih
osrednjih delov, imenujemo morja.
Znaiilni primer je Sredozemsko

RIJAIISI(I JARE(
Zaradi obse2nosti in globine
oceanov ter s tem povezane te2ke
dostopnosti je podrobno raziskano
iele okoli deset odstotkov ocean-
skega dna. Povpretna globina vseh
morf in oceanov je skoraj 3700 m.
Ce pa bi ocean enakomerno pre-
krival celotno zemeljsko povriino,
bi dosegel globino okoli 2500 m.

Najqloblji del oceanov je Marijanski
jarek vTihem oceanu med Japonsko
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Morje je, tako kot celinske vode, vodni
2ivljenjski prostor, vendar ima nekatere
znaiilnosti, kijih celinske vode vetinoma
nimajo. Zato velika veiina vodnih organiz-
mov ni prilagojena na Zivljenje v celinskih
vodah in morju. Eden od pomembnih de-
javnikov v morju je slanost. Morska voda
je raztopina razliinih soli, med katerimi
prevladuje natruev klorid alijedilna sol.

morje, ki se kot ogromen zaliv zajeda
v notranjost celine oz. med dve bliZnji
celini: Evropo in Afriko. Se en podo-
ben primer je Baltsko morje na severu
Evrope. Pravimo, da sta Sredozem-
sko in Baltsko morje stranski morji
Atlantskega oceana. Znotraj veijih
stranskih morij pa so prav tako lahko
med seboj lotenizalivi oziroma manj-
5a obrobna morja. Tako je Jadransko
morje najsevernejie obrobno morje

Sredozemskega morja. Vsa morja in
oceani so torej med seboj povezani -
Jadransko morje je s Sredozemskim
morjem povezano z Otrantskimi vrati,
Sredozemsko morje pa je z Gibraltar-
sko oZino povezano z Atlantskim
oceanom. Ce imamo v enem od mor-
skih pristaniSi privezano dovolj veliko
ladjo, lahko z njo doseZemo katerokoli
obalo na Zemlji.

iiffil
bino okoli '1 1.000 m doseZe v
manjii, strmi dolini - Challen-
gerjevi globeli.Ta je ime
dobila po raziskovalni ladji

Challenger, ki je pred skoraj
150 leti odkrila ta najgloblji

r del oceanov.

U Sestdesetih letih prejinjega

stoletja je najgloblje dno pr"vii

obiskal tudi ilouek a uporabo

r"aziskovalne globokonor"ske

podmornice (batiskafa) Irieste.
VeIji del podmornice je bil

namred zgrajen v lrstu.

*B

Zaradi velike razseZnosti morij in
oceanov nanje opazno delujeta sili
Lune in Sonca, ki privlacita Zemljo in
povzroiata plimovanje. Plimovanje
ali bibavica je izmenidno naraiianje
in upadanje morske gladine. Zaradi
tega dejavnika je meja med kopnim
in mor.jem nekaj tasa pod vodno gla-
dino, nekaj iasa pa na suhem. pojavu

narasle gladine pravimo plima, ko
gladina upade, to imenujemo oseka.
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Razlike v gostoti morske vode, veter In bibavica povzro-
iajo nastanek morskih tokov. Nekateri tokovi potujejo v
navpiini smeri od dna proti gladini in obratno, drugi pa

v vodoravni smeri vzdol2 obale ali iez oceane. Morski
tokovi so pomembni, ker preme5ajo vodo, tako da
snovi, ki so na dnu, lahko pridejo do povrija in obratno.
Na ta natin pridejo tudi v vodi raztopljeni plini iz zraka
z gladine do dna, kar omogoia fotosintezo in dihanje
rastlin in iivali, ki tu Zivijo. Poleg tega tokovi prenaiajo s

seboj tudi Stevilne organizme.

Dejavniki v morju se vetinoma spreminjajo potasi. To

velja tudi za temperaturo, ki se na kopnem lahko zelo
hitro spreminja. Dnevne spremembe temperature v
morju so na njegovi povr5ini vetinoma majhne, globlje
pa jih ni. V zmernem podnebnem pasu se temperatura
morja najbolj spreminja z letnimi iasi. Temperatura
povriinske vode severnega Jadrana se pozimi spusti do
sedmih stopinj Celzija, poleti pa doseZe tudi trideset
stopinj Celzija. Razlika med zimsko in poletno tempera-
turo se z globino manjia in je v globokem morju ni vet.

Cepravje voda prozorna, kar
pomeni, da prepuSta svetlobo,
jo prepu5ta slabie kakor zrak.

Koliiina svetlobe se v morju z
globino hitro zmanjiuje. Tudi v
najtistej5ih morjih je svetlobe
na 100 metrih globine Ze tako
malo, da veiina rastlin ne more
vei opravljati fotosinteze. Zato v
vetjih globinah rastlin ni. Pomemben dejavnik morskega

Zivljenjskega okolja je tudi tlak. Ta

je posledica teZe vode in z globi-
no zelo hitro naraita. Vodni tlak
pritiska na organizme. Tisti, ki Zivijo
v velikih globinah, in organizmi, ki
spreminjajo svoj globinski poloiaj,
so na visok tlak in spremembe tlaka
posebej prilagojeni.

Ko opazujemo morje, pogosto opazimo, da gladina
valuje. Valovanje morske gladine povzrota veter. Valovi
potujejo proti obali, butajo ob breg, se od njega odbijajo
in nato potujejo v nasprotno smer, stran od obale. Na
vzvalovanem morju se zibajo plovlla na privezih, valovi v
plitvini premikajo kamenje na dnu, visoki valovi pa tudi
veije skale na obali. Vse to se dogaja zato, ker valovanje
prenaia energijo. Valovanje pospeii me5anje zgornjih
plasti vode in s tem raztapljanje plinov iz zraka v vodi.
Udarci valov ob obalo povzroiajo njeno erozijo, lahko pa
z nje odnesejo tudi organizme, ki niso dobro pritrjeni. Ka-
dar je potres pod morjem, lahko ta tudi na morski gladin!
povzroii nastanek vala, imenovanega cunami. Cunami
lahko informacijo o potresu pod morjem in spro5ieno
energijo prenese do obal tisoie kilometrov dalet, kjer
potresa sicer sploh niso iutili.

Ena od lastnosti morja je tudi
temperaturna razslojenost.

Spomladi sonce zgornjl sloj

morja ogreje. Toplejia voda
ima manjio gostoto, zato.je
laZja od hladnej5e. Zaradi
tega ostaja sloj hladnejie
vode pod toplej5im. Ta razli-

ka v temperaturi se v poletnem
obdobju ie okrepi. ln ie se poleti
potopimo nekoliko globlje, ta
prehod razlotno zaiutimo. Ker

se voda obeh slojev med seboj
ne me5a, ta pojav onemogoii
prehajanje raztopljenih plinov iz

zraka s povriine morja v globino.
Enako velja tudi za druge v vodi
raztopljene snovi.
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Vse naravne vode so slane - nekatere bolj, druge manj. Soli, kijih najdemo v morju, so tudi v pitni vodi, a so tam v tako majhnih

koncentracijah, da jih ne zaznamo.

PADAUIiIE IItJ

UREME

Padavine, ki pronicajo skozi zemljo in

kamnine, pri tem raztapljajo tudi neka-

tere minerale. Gre za proces prepereva-

nja kamnin, h kateremu pripomorejo

tudi vetrovi in sonino segrevanje. Reke

in potoki te raztopljene minerale nato

odnesejo v morje. Skozi zemeljsko

zgodovino so se solitako kopiiile v

morjih, ki so zaradi tega postala slana.

srANosT u sruuturRu

Slanost morij in oceanov je na splo-

ino opredeljena kot koncentracija

soli (npr. natrija in klora) v morski

vodi. Meri se v enoti PSU (Practical

Salinity Unit), ki temelji na lastno-

stih prevodnosti morske vode.

Podatek, da je povpretna slanost

oceanov 35,8 PSU, nam pove, da je v

Pojem cvetenje morja opisuje pojav

mnoZiine namno2itve predvsem

rastlinskega planktona oz. fi toplank-
tona, kot mu pravimo strokovno.To

so mikroskopsko majhne alge. Ob

ugodnih razmerah se lahko v zelo

kratkem tasovnem obdobju fito-
planktonske celice doloiene vrste

I{IDR(ITERMATIII

6r0B0t(0fvl0Rsl( lzt,lRl

Hidrotermalni globokomorski izviri so

na vrhovih podvodnih grebenov na

dnu oceanov. Morska voda, ki pronica

skozi kamnine pod dnom oceanov,

tam postaja toplejia, zalola\e
raztaplja minerale kamnin in se s temi

raztopljenimi minerali vrne v ocean v

obliki podvodnih izvirov.

1 kg morske vode 35,8 g soli. Vei

kot 90 o/o morske vode ima slanost v
obmotju med 34 in 36 PSU. Zaradi

zaprtosti Tr2aikega zaliva in celinskih

pritokov lahko slanost naiega morja

precej niha (med 28 PSU, kijih doseZe v

povriinskih slojih v obdobju motnejSih

nalivov in 38,5 PSU). Najviija kadarkoli

PODUODiII I?BRUI{I
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Deloma je ta pojav po mehanizmu
podoben kot pri globokomorskih

izvirih, vendar s to razliko, da v tem

primeru morska voda raztaplja vrote
kamnine, ki izbruhnejo v ocean.
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*, 6e bi iz norja odstranili vso sol in jo

po celotni aemeljski povriini, bi v viiind.irierila

pribliino'goliko kot 40-nadstropna stavba.
*d

izmerjena slanost na Jadranu je bila

izmerjena prav v slovenskih vodah, in

sicer na dnu Koprskega zaliva, kjerje

dosegla vrednosti okoli 38,5 PSU.
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tako zelo namnoZijo, da jih je v enem

litru morske vode tudi do nekaj milijo-
nov, njihova prlsotnost pa spremeni

barvo vode, v kateri Zivijo. Ugodne

razmere za rast fitoplanktona, ki

privedejo do cvetenja, so poveiana
razpolo2ljivost hranil, dovolj sonine
svetlobe in zmanjiana paia Zivalskega

planktona (zooplanktona). Cvetenje

se pojavi v slanih kot tudi v sladkih

vodah, je lahko hiter dogodek, ki se

zaine in konia v nekaj dneh, ali Pa

traja tudi vei tednov. Pojavi se lahko

v razmeroma majhnem obsegu ali Pa

pokriva vei sto kvadratnih kilometrov
morske povriine.
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Cvetenje morja lahko, ni pa nujno,
vodi v hipoksijo (zmanj5ana vseb-
nost kisika, ali celo v anoksijo
(stanje brez kisika). Do tega pride
zaradi odmiranja in razgradnje

orgarizmov, za kar bakterije
porabljajo kisik. Cvetenje je v
nekaterih primerih lahko tudi

nevarno, ie vkljutuje strupen
ali kakorkoli drugate Skodljiv
fitoplankton in slabo vpliva na

druge organizme. V takSnem
primeru lahko pridejo strupi po
prehranjeval nih verigah (npr.

z uiivanjem ikoljk) tudido
iloveka.

Za cvetenje gre tudi pri pojavu, ki

mu pravimo rdeia plima.Vendar
gre tu za moino namnoZen

2ivalski plankton vrste morska
iskrnica (Noctiluca scintillans), ki
je eden od oklepnih biikarjev.
Ob mnoZiinem cvetenju morske
iskrnice, kije obitajen pojav v
spomladanskem iasu in smo ga

lahko opazovali tudi letos, se zaradi
vsebujodih barvil morska voda obar-
va roinatooranZno. Cvetenje morske
iskrnice je navadno mogote opaziti
v plitvem obre2nem pasu, v man-
draiih in v zaprtih zalivih, Iahko pa

ga sreiamo tudi na odprtem morju.
Gre za nenevaren naravni pojav, ki pa

ga veliko nepoutenih opazovalcev
zamenja za onesnaZenje.

? ;i ,1

Visoke temperature morja nedvomno
vplivajo na morske organizme, tako
neposredno kot posredno. Nepo-
sreden vpliv temperature se kaze v
poveiani aktivnosti mikroorganizmov.
Poveta se lahko rast celic in s tem
povezani procesi fotosinteze, dihanja
in drugih presnovnih procesov. Za ne-
katere organizme, predvsem pa za hla-
dnoljubne organizme, kot so nekatere
vrste golih polZev in rib, ki naseljujejo
tudi Triaiki zaliv, pomeni povi5ana

temperatura nedvomno stresno
situacijo. Zaradi stresa pa je organizem
manj odporen in se teZje spopada z

razlitnimi boleznimi. Vpliv poviiane
temperature ni odvisen le od samega
poviSanja, temvet tudi od trajanja
tega ekstrema. Kratkotrajno poviianje
organizmi veiinoma preZivijo brez
veijih posebnosti, pri dolgotrajnem
pa se lahko pojavijo itevilni negativni
odzivi. Z vi5anjem temperature morja
se v severnem Jadranu pojavljajo tudi
nekatere vrste, ki so sicer znatilne
za juine dele 5redozemskega morja.
Ta pojav imenujemo tropikalizacija.
Ena takinih prepoznavnih vrstje riba
balestra (Balistes capriscus), ki jo lahko
vidimo tudi v piranskem akvariju.
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Visoke temperature lahko na 2ivlje-
nje v morju vplivajo tudi posredno.

Spremenjena temperatura lahko
vpliva na kroZenje vode. Prav tako
pride do motnejie razslojenosti
vodnega stolpca, ko je razlika v
temperaturi, in s tem tudi v gostoti,

med zgornjimi in spodnjimi plastmi
morja velika. Topnost plinov oziroma
raztapljanje kisika iz atmosfere se z vi-
5anjem temperature naglo zmanjiuje.
Tako se na primer z zviSanjem tempe-
rature zraka z20"C na 30 'C topnost
kisika zmanjia za pribliZno 15 o/o. Ob

dolgotrajnem stabilnem vremenu
z dokaj Sibkimi vetrovi je vnos kisika
z gladine znatno manjii, hkrati pa

zaradi razslojenosti vodnega stolpca
kisik s povriinskih slojev ne more
preiti v pridnene sloje. Organizmi
na dnu razpololljivi kisik porabljajo,
zato se njegova koncentracija
manjia. Ob pomanjkanju kisika se

pojavijo vedenjske spremembe
pridnenih organizmov. Zivali, ki so

se prej skrivale,zlezejo na najviSje

dele v svojem okolju, druge Zivali,

ki so sicer zakopane v sedimentu,

de se takSne raznere podaljiujejo v pozno

poletje ali jesen, lahko to privede do stanja

brez kisika, ko iivali, ki iivijo v norskem dnu

ali na njem, ne nrorejo preiiveti.
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V biologiji zizrazom tujerodne vrste
poimenujemo tiste organizme, ki jih
je ilovek prenesel v novo okolje, v ka-

terem prej niso Ziveli.Tujerodne vrste
pripadajo najrazliinejiim skupinam
organizmov (npr. virusi, glive, rastline,
iivali). lnvazivna tujerodna vrsta ali

invazivka je tujerodna vrsta, ki se je
v novem okolju ustalila in s svojim

5irjenjem v njem povzroia spremem-
be. S tem ogroZa ekosisteme, vrste,
njihov Zivljenjski prostor in domorod-

5kodo. Domorodni organlzmi so

organizmi, ki 2ivijo na obmotju svoje
obiiajne naravne raziirjenosti, tudi te
se tu pojavljajo le obiasno.no biotsko

raznovrst-

nost.

Ljudje v razliine dele sveta, tudi
v Evropo in Slovenijo, vsako leto
prenesemo veliko novih vrst. Ker

iini teh vrst novo, drugatno okolje ne

ustreza, v njem ne preZivijo. Le manjii
deleZ jih Iahko v novem okolju pre2ivi

in se v njem razmnoiuje.ln nekatere
od teh lahko v ugodnih razmerah
postanejo invazivne. Znane invazivne
vrste s kopnega so na primer tigrasti
komar, rdetevratka in ambrozija. Tu-
jerodne vrste organizmov so svetovni
problem tudi v morskih okoljih. Kako

ti organizmi pravzaprav pridejo iez
naravne ovire? Zelo utinkovit naiin

ve-

OgroZa lahko

tudi zdravje ljudi in
povzroia gospodarsko

Japonska ostriga je bila v

slovensken rnorju prvii

eabeleiena leta 197|.

vnosa tujerodnih vodnih organizmov
v morsko okolje so balastne vode, use-

dline v ladijskih rezervoarjih in obrast
ladijskega trupa. Vodni organizmi se

kot slepi potniki v balastnih vodah se-

lijo iz poreija v poretje, iz enega morja
v druga morja in oceane.

Vse rdeieuratke, ki jih opaiate vjezercih

in bajerjih po $loveniji, so vanje priSle

tako, da so jih tja odvr"gli ljudje.

Vsako plovilo mora biti za varno
plovbo pravilno obteZeno. Ko

tovorna ladja v pristaniStu raztovori
blago, vendar ne naloZi novega,
je za ohranjanje uravnoteZeno-

sti plovila in varno plovbo nujno

potrebna dodatna obteZitev v obliki
t. i. balastnih vod. Gre za vodo, ki
jo nairpajo v temu namenjene
rezervoarje na ladji, ki poleg urav-
noteZenosti omogoia tudi primeren
ugrez plovila. Ladijski vijak mora biti

pod vodo, plovilo pa ne sme biti na-
gnjeno ne v vzdolZni in ne v pretni
smeri. Skupaj z balastnimi vodami
v rezervoarje pridejo tudi v njej
Ziveii organizmi in razliine snovi.
Stevilnim med njimi uspe preZiveti

postopke ravnanja z balastnimi
vodami (prehod skozi sesalne
re5etke, filtre, balastne trpalke
in ventile) ter tudi ved mesecev
trajajoie potovanje. Tako se z

,, izpustom balastnih vod znajdejo
v novem okolju, kamor se po
naravni poti ne bi mogli raz\iriti.
Vsako leto na svetu izladijizpu-
stijo 10-12 milijard ton balastnih
vod, ki so torej pomemben naiin
prenosa vodnih organizmov iez
naravne ovire.

Balastne vode navadno irpajo v

pristaniSiu, kjer ladjo raatovarjajq

izpuiiajo pa u pristaniSiu, kjer ladjo

natovarjajo z novin tovorom.
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Zadnja leta najdemo v obalnem morju severnega
Jadrana tujerodno rebrato s strokovnim imenom
Mnemiopsis leidyi,kikottuja vrsta zazdaj ie nima
uveljavljenega slovenskega imena. Gre za eno
najinvazivnejSih morskih vrst, ki sicer izviraizmorja
ob vzhodni obali ameri5ke celine. Ker prenese iirok
razpon slanosti, temperature in kakovosti vode, se
v naiem morju uspe5no mnoZiino ohranja.

V naiem morju sno jo prvii opazili avgusta 20|6. lJjen pojau v Jadranskenr
morju lahko pripiSen0 vnosu z balastnirni vodani.

8. junija zaznamujemo svetovni
dan oceanov, ki ga je Organizacija
zdruZenih narodov razglasila leta
2008. Namenjen je ozaveStanju ljudi o
pomembni vlogi oceanov, za katere bi
lahko rekli, da so srce naiega plane-
ta, in o ogroienosti tega obseinega
dela zemeljskega povr5ja. Oceani

uravnavajo podnebje, so vsakodnevni
prehranski vir milijonov ljudi, proizva-
jajo kisik in so dom velikanskega
5tevila rastlin in Zivali.Vei kotTOo/o
povrSja naSega planeta je pokritega
z morji in polovica svetovnega
prebivalstva Zivi na razdalji do
60 km od morij in oceanov.

DAiI ODPRTIH URAT

Morska bioloika postaja piran

Nacionalnega inStituta za bio-
logijo zaznamuje svetovni dan

oceanov z organizacijo dneva odprtih
vrat. Na njem na razliinih tematskih
delavnicah in predavanjih poudarjajo

pomembnost morij in nevarnosti, s

katerimi iloveitvo ogro2a morske
ekosisteme. Poleg tega obiskovalcem

omogoiijo dostop do
njihovega znanja in vpo-
gleda v delovanje te naie
edine znanstvene ustanove,

ki se ukvarja s celovitim
raziskovanjem morja.

Morska bioloika postaja Piran ilaci-

onalnega inStituta za biologijo je bila

ustanovljena leta 1969 kot sanostojna

enota lnitituta za biologijo Univerze

v Ljubljani. Poslanstvo edine slovenske

raaiskovalne skupine, ki se ukverja iz-
kljulno z raziskavarni morja in rnorskih

ekosistemov, je ustvarjanje urhunskega

znanja ze razumeuanje procesou in

sprenemb u rnorju.S ten raziskovalci

Itlorske bioloSke postaje zagotatrljajo

strokoune temelje za trajnostni razvoj

nor"skega in obalnega prostora.
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Kar polovica kisika, ki se nahaja v
Zemljini atmosferi, nastaja v morju.
Zato lahko reaemo, da je z oceani
in morji povezan vsak drugi vdih,
ki ga naredimo. Veiino kisika, ki

nastaja v morju, proizvajajo mikro-
skopsko majhne planktonske alge

- fitoplankton. Morje je prav tako
pomemben ilen pri kroZenju vode.
lz njegove ogromne povriine voda
neprestano izhlapeva in preko
atmosfere oziroma oblakov doseZe
tudi vse kopenske ekosisteme.
Morje je torej tudi pomemben vir
sladke vode. Soli iz morja namret
ne hlapijo v zrak skupaj z vodo.
Njegovi organizmi in procesi, ki po-
tekajo v njem, so vir mnoZice drugih

snovi, ki so lahko uporabne tudi za

tloveka. Med njimivelja omeniti
zdravilne snovi.

lz norja pridobivamo tudi veliko hrane.

ffiW
Oceani in morja na Zemlji so tako obseZni, da je 5e do
pred kratkim prevladovalo mnenje, da ilovek s svojim
delovanjem nanje ne more vplivati. Danes vemo, da to ne

drZi. Ljudje smo Ze od nekdaj vsaj del svojih odpadkov in
odplak metali in spuitali v morje. Ker se je tovrstno one-
snaZevanje vzadnjih desetletjih moino povetalo, so danes
prizadeta tudi vsa obmoija v morju, tako polarna oceana
kot tudi najveije morske globine sredi oceanov.

@
( onesnaieuanju morja prispeuano vsi, zato je izredno pomembno, de se

vsak aase potrudino in za seboj puiianro iim manj odpadkov. Tudi ueliko

smeti, ki jih odvrnieno na kopnem, uetroui in reke zenesejo v nonje.

Zaradi naSega onesna2evanja, predvsem s plastiko, ki se v
okolju ne razgraluje, se smeti kopiiijo tudi v oceanih. Plava-
joii odpadki, ki jih prenaSajo stalni oceanski morski tokovi,
se kopiiijo na morski gladini. Tako se vsi svetovni plavajoti
odpadki, ki kontajo v morju, zaradi tokov zdruZujejo na
petih obmoijih: po dve sta vTihem in Atlantskem oceanu in
eno v lndijskem. Najvetje obmoije odpadkov je tako ime-
novana velika tihomorska zaplata odpadkov, kije nastala v
severnem delu Tihega oceana, med Havaji in ZDA.

U veliki tihornor"ski zaplati odpadkov je okoli 80.000 ton plastike, obrnoije,

ki ga ta plastika pokriva,je enako trern povriinam francije ozirnona

osendesetim povriinan $lovenije.
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lzberi enega od oceanov, ki tije najbolj zanimiv in bi ga rad 5e bolje raziskal. Naredi predstavitev
izbranega oceana z zanimivimi dejstvi in svoje ugotovitve predstavi 5e nam. Lahko izbere5 eno od
spletnih orodij za izdelavo predstavitev ali pa narediS miselni vzorec na papirju oziroma plakatu.

Najboljiega caka super nagrada, podelili bomo tudi nagradiza drugo in tretjeuvritenega.
Tri, 5tiri, zdaj ... Predstavitev poilji do 6. 1. 2021 na vesela.sola@mkz.si oziroma po

poiti na naslov uredniStvo vesele 5ole, slovenska 29, I000 Ljubljana.

&terege bo5

izbrella?

-=€*j'
.. i

7/,

fl!
'il

#

{

H

ilA0RADill EZIU: PREDSTAUI 0CEAil

THI(lCEAIt,
tl'

.r;,ll'';i. : -
,. . aa .t

ARm0ilt 0cEAtl,

nq!,t!arifi

reiino trr*rivE

ATLAiITSKI (}CEATU rtrJDtJst( 0cEAfrr

drugi najveeji

Bernrudski

trikotnik

Za nagrado se res splata potruditi. Veseloiolec, ki bo poslal najboljio predstavitev oceana, bo
prejel Oral-B Teen elektriino zobno Stetko. Za drugouvriieno predstavitev bo veseloiolec prejel
raziskovalni komplet Eksperimenti, za osvojeno tretje mesto pa veseloiolski paket presenetenja.
Zmagovalce bo dolotila naia 2irija. lmena zmagovalcev bomo na veselasola.net objavili v
14 dneh po datumu za oddajo prispevkov (6. 1 . 20211.

Vei o pravilih nagradne igre si preberite na http://www.veselasola.net/pravila-nagradnih-iger/
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najbolj "aaprt"



#: TIIE SEA - A }IABITAT

The average temperature of the sea surface in the polar seas falls

under 5 degrees Celsius' During the winter when ice is formed' the

temperature gets much lower and that is the reason why in these

waters there aren't many animal species'The tropical seas' on the

other hand, rtave ti'e f ieut"'t uu'i"ty of marine animal species' ln the

tropical seas we.un}"o nno coral reefs which some people callthe

sea rainforest.

3g@$

tt.
,

j

ln which continent there is the most famous coral reef in the world to

be found?

{s1ffiffi @
fitttilrtllimn ffi

Zivljenjski Prostor - a habitat

morska voda - sea water

tropsko morje - a troPical sea

polarno morje - the Polar sea

riba - a fish
mroi - a walrus

kit - a whale
polarni medved - a Polar bear

hobotnica - an octopus

ielva - a turtle
led - ice

mraz - cold

toplota - warmth

koiuh - fur
iivalske vrste - animal sPecies

raznovrstnost - a biodiversitYia

varietY of sPecies

koralni greben - a coral reef

celina - a continent

The hottest sea water is in the tropical seas and.the coldest in the polar seas. The temperature of the

water influences all of the ireatures that live in it' ln polar regions some sorts of fish protect themselves

from cold by producing special antifreeze uool", *[iip' preient lrem from freezing while other animals

have very thick fur which helps them to remain warm'

which animals are these? Mark them and add the translation of the words' Help yourself with the

vocabularY.
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durchschnittliche Temperatur an der Wasseroberfldche der

Polarmeere liegt unter 5 "C. lm Winter, wenn sich das Eis bildet, ist die

Temperatur noch viel niedriger, weshalb auch in diesen Gewdssern

die wenigsten Tierarten vorkommen. Aus diesem Grund finden wir

in den Tropengebieten die gro8te Artenvielfalt an Meerestieren. ln

den Tropenmeeren gibt es auch die Korallenriffe, die manche auch als

,,Regenwald der Meere" bezeichnen.

WeiBt du, auf welchem Kontinent sich die bekanntesten Korallenriffe
derWelt befinden?

s

_,;*l: Jir,

iivljenjski prostor - der
lebensraum
morska voda - das meerwasser
tropsko morje - das tropenmeer
polarno morje - das polarmeer
riba - der fisch

mroi - das walross
kit - der wal
polarni medved - der polarbdr
hobotnica - der oktopus
ielva - die schildkrote
led - das eis

mraz - die kdlte

toplota - die w6rme
koiuh - das fell
iivalske vrste - die tierarten
raznovrstnost (iivalskih vrst) -
die artenvielfalt
koralnigreben - das korall
celina - der kontinent

:*-*

Am wdrmsten ist das Meerwasser in den tropischen Meeren und am kdltesten sind die Polarmeere.

DieTemperatur des Meerwassers hat auch eine Auswirkung auf die dort lebenden Arten. ln den

Polargebieten schritzen sich die Fische so vor der eisigen Kdlte, dass ihr Blut nicht in den Adern

gefriert,wdhrend andereTiere mit ihrem dicken Fell dieWdrme speichern.

WetcheTiere sind das? Unterstreiche dieTiere und schreibe die slowenische Ubersetzung
daneben. Nimm dafiir ein Wiirterbuch zur Hilfe.
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a" lndijski ocean.
r. Atlantski ocean.

<. Tihi ocean.

d. JuZni ocean.
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Voda svetlobo
prepuiia bolje kot zrak. 'i
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0biiii veselasola.net in

re5i uino pot. Cakajo te

lzpolni preizkus in ga poSlji na naslov:Vesela 5ola, Mladinska
knjiga Zalo2ba, Slovenska 29,1OOO Ljubljana, s pripisom
Decembrska V5.
Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in prjimek, naslov). pocjatke naj podpiie
eden od stariev oziroma skrbnikov, ki s podpisom dovoljuje, da jih posreduleS in
sodelujei v nagradni igri. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo 6. jaf,uarja
2A2i izilebali nekaj sreineZev, ki jih iakajo nagrade. lmena nagraiencev bodo v
tednu dni po 2rebanju objavljena na www.veselasola.net, kjeisoobjavljena tudi
!ravila nagradnih iger
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PREUTADIIJE U fi{0R$l(l U0Dl,

lMEilUJElul0 TUDI ...

a. z Otrantskimi vrati.
r'. z Gibraltarsko oZino.

<. s Tr2a5kim zalivom.
d. z Marijanskim jarkom.
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JE S SREDOZEMSIffi DRZIATI iIE DRiI?

Valovanje morske
gladine imenujemo
tudibibavica?
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TEMO O SUETOUItlEl'l OCTAI{U SMO
of vesna ilanoer putrte rn DeJan putrle; pionirski dom (anglelki in
nelniki del); Matej De Cecco (ilustracija); Manca Svara (oblikovanje);

Pri izpeljavi celotne zasnove letoinje Vesele iole nam pomagajo
Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav.

Vesela Sola je priloga mesetne revije pil; letnik 51, St. 04
(december 2020).
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