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czemu rekiny? Ponieważ są czaderskie i to 

najbardziej niesamowite zwierzęta wszech czasów.

Nazywam się

i

i chciałbym ci coś pokazać.

(Właśnie trzymasz ją w dłoniach!)

Oto grubaśna księga

rekinach!
informacji,Jest

faktów

złapia cię na haczyk!
żartów,

pełna

dzikich które

o

z książki dowiesz się o:

zabójczych świecacych rybach

ślimakach! rybach! jak gabki!

i nie 
tylko!

dzięki za lekturę!

Ale rekiny nie są jedynymi 

niesamowitymi organizmami 

żyjacymi pod wodą.

haczyk? 
mało 

zabawne
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Zanim pogadamy o rekinach, 

porozmawiajmy trochę o tym, 

gdzie żyją...

CZęść PIERWSZA

NASZENASZE
niesamowiteniesamowite  

oceany!oceany!

NASZENASZE
niesamowiteniesamowite  

ooceaceany!ny!



Większość wód na naszej planecie 
jest połączona z pięcioma oceanami. 
Pokrywają one ponad 70% powierzchni 
Ziemi i są pelne niesamowitych żywych 
stworzeń (takich jak rekiny)!

M a p a  O C E a n Ó W ocean

ocean
atlantycki

ameryka
północna

australia

ocean

ocean

azjaazjaazjaazja

południowy

ameryka
południowa

akrtyczny

świata

AFRYKA

eur
opa

indyjskiindyjskiindyjskiindyjski

oceanocean
spokojnyspokojny
oceanocean

spokojnyspokojny
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Dziki fakt

Najbardziej niebezpiecznyniebezpieczny z oceanów!

Te góry lodowe, 
a także straszne sztormy i wysokie 

fale sprawiają, że to okropne miejsce dla łodzi.

Wiedzieliście?

A na samym czubku świata znajduje się 

Ocean

 Najmniejszy i najpłytszy z oceanów.
 Zazwyczaj pokryty jest lodemlodem.

i białuchy 
arktyczne

Uważaj!

Na tym oceanie „Titanic” 

uderzył w dużą górę lodową.

Ka
nad

a

USA Rosja

Finla
ndi

a

Szwecja
Norwegia

biegun 
północny

Gren
la

ndi
a

ArktycznyArktycznyArktyczny

Nazwę zawdzięcza 
grEckiemu słowu „arktos”,

 które oznacza

„niedźwiedź”.

Mimo że jest naprawdę zimno, 

mieszkają tam zwierzęta:

Narwale morsy

Pod Oceanem Indyjskim znajduje się ukryte Wyniesienie Kergueleńskie, 
podwodny kontynent, który jest prawie trzy razy większy od Japonii.

Może osiągnąć 3 m 
długości i ważyć 400 kg.

Mówi się, że ten trójkąt między Miami, Bermudami i Puerto Rico jest 
miejscem, w którym łodzie i samoloty... po prostu znikają! Niektórzy 

twierdzą nawet, że przylatują tam kosmici i że pod powierzchnią wody 
istnieje starożytne miasto (zaginiona Atlantyda)! Ale naukowcy są 

zdania, że to nieprawda.

Antarktydy nie widział żaden 
człowiek aż do 1820 roku, kiedy to 

zauważył ją rosyjski odkrywca Fabian 
Gottlieb von Bellingshausen.

Kiedy odrywa się duży kawał lodu, staje się górą lodową.

W miesiącach zimowych na wodach u wybrzeży Antarktydy unoszą się duże połacie lodu.

łał!

,

fakty

oceanoceanoceanoceanoceanocean

diugonia.

UWAGA! tu leży także

TRÓJKTRÓJK T T 
BERMUDZKI!BERMUDZKI!

Nazwa pochodzi z mitologii 
greckiej i oznacza "Morze Atlasa".

 Pokrywa 1/5 powierzchni Ziemi.

 Uchodzi do niego większość ogromnych rzek 
(Missisipi, Amazonka, Kongo).

 Ma najwyższe pływy spośród wszystkich 
oceanów.

 Trzeci co do wielkości ocean

grenlandia

ameryka

pó nocna

azjaeuropa

australia

afryka

amerykapo udniowa

europa

afryka

o oceanach
ocean atlantycki

indyjskiindyjskiindyjskiindyjski

Jest domem dla kilku zagrożonych gatunków,  

na przykład

Co roku Ocean Indyjski 

powiększa się o niemal 20 

cm! Dzieje się tak z powodu topnienia polarnych 

czap lodowych na obu biegunach.

Ocean Południowy

 biegun południowy

Najmłodszy ocean
(ma tylko 30 milionów lat)

I mówisz, 
że młody?!

Hej

Antarktyda

Antarktyda
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Spokojny
W 1521 roku portugalski odkrywca Ferdynand 
Magellan nazwał go

 Mar 

Pacifico.
czyli 
czyli 

„spokojne morze”.

„spokojne morze”.

Nazywa się go też Pacyfikiem.

Zdecydowanie największy 
ocean świata. Pokrywa

całej powierzchni 
Ziemi!

Jest większy niż 

wszystkie kontynenty, 

gdyby je  połączyć!

Jest na nim 
ponad 20 000 

wysp !

To więcej wysp  niż na wszystkich 

innych oceanach łącznie .
To dom WielkiejWielkiej 
Rafy Koralowej .Rafy Koralowej .

Największa rafa koralowa na świecie.

Znajduje się  tam także Rów 
Mariański ,  najgłębsze znane 

miejsce  na planecie .

Najbardziej samotne miejsce na ziemi

Stacja 
kosmiczna

PUNKT PUNKT 
NEMONEMO

Nazwa nie 
pochodzi od 
rybki, która 
się zgubiła!

Wzięła się od 
nazwiska kapitana 
łodzi podwodnej 
z „20 000 mil 

podwodnej żeglugi”.

A
m

e
r
y

k
a
 

Po
łu

dn
i
o

w
a

Ameryka 
Północna

Australia

Antarktyda

Ocean

Kiedy bezzałogowe statki kosmiczne wracają na Ziemię, zwykle ulegają 
spaleniu podczas wchodzeniem w ziemską atmosferę. Dlatego naukowcy 

uznali, że będzie to najlepsze miejsce ich lądowania. Chcieli mieć pewność, 
że spadną jak najdalej od ludzi i nikt nie zostanie trafiony kosmicznymi 

śmieciami! Leży tu 161 zatopionych statków kosmicznych.

To także 

Jest pewne miejsce na południowym Pacyfiku – tzw. oceaniczny biegun 
niedostępności – które znajduje się tak daleko od jakiegokolwiek lądu, że chwilami 

najbliżsi ludzie to astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Otacza je ponad 
1600 km oceanów w każdym kierunku, a przelatująca stacja kosmiczna znajduje się 

zwykle około 650 km od Ziemi.

RIP 
RAKIETA

grobowiec statków kosmicznych!
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Jak utworzyły się 
nasze oceany?

płyta 
pacyficzna

Dawno temu (właściwie 250 
MILIONÓW lat temu) był 
tylko jeden wielki ocean:

a wszystkie kontynenty 
tworzyły jedną wielką masę 
o nazwie

160 milionów lat temu ten 
gigantyczny kontynent zaczął 
się rozpadać, a jego fragmenty 

oddalać od siebie.

Teoria ta mówi, że zewnętrzna warstwa Ziemi składa 
się z płyt skalnych, które nieustannie się poruszają (ale 
baaaardzo wolno). Na nich znajdują się wszystkie lądy i cała 
woda. Ruchome płyty nie tylko pomogły uformować oceany 
i kontynenty naszej planety, ale także powodują trzęsienia 
ziemi, a nawet erupcje wulkanów.

Na Oceanie Spokojnym jest strefa o długości 
40 000 km, nazywana Pacyficznym 
pierścieniem ognia (lub Okołopacyficznym 
Pasem Sejsmicznym), znajduje się tam ponad

Tu także ma miejsce 90% trzęsień ziemi. Wszystkie 
erupcje wulkanów i trzęsienia ziemi są skutkiem tego, 

że największa płyta (pacyficzna) napiera na inne płyty, 
które ją otaczają.

Trzęsienia ziemi pod oceanem mogą prowadzić do tsunami, które są 
ogromnymi falami wody o wysokości do 30 m (czyli mniej więcej tyle  
ile 10-piętrowy budynek). Mogą również poruszać się z prędkością do  
800 km na godzinę, czyli szybko jak odrzutowiec. Fale te czasami 
docierają do brzegu i powodują wiele szkód.

Tsunami to seria fal – nie zawsze jedna duża – i czasami 
pierwsze nie są najniebezpieczniejsze.

.

Tektonika płytTektonika płyt
Żegnaj!

Będę 
tęsknić!

Pacyficzny

pierścień ogniapierścień ognia

wulkanów!
To więcej niżTo więcej niż

wszystkich wulkanów świata!wszystkich wulkanów świata!

Jak rozpoznać, że zbliża się tsunami?Jak rozpoznać, że zbliża się tsunami?

TRZĘSIENIE!
Jeśli jesteś w pobliżu oceanu i czujesz, że trzęsie się 
ziemia, może to oznaczać nadchodzące tsunami.

NAGŁA ZMIANA POZIOMU WODY.
Jeśli ocean szybko się cofa, na wszelki wypadek 
idź w jakieś wyżej położone miejsce.

pierścień ogniapierścień ognia
Azja Ameryka 

Północna

Ameryka 
południowa

pierścień ognia

Australia
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(4000–6000 metrów)

Strefy Strefy oceanuoceanu!!
Strefa eufotyczna

Strefa dysfotyczna Ja 
trochę 
widzę.

Strefa afotyczna
zwana strefą mroku

Mnie się 
podoba.

Strefa abysalna
czyli głębinowa

Strefa 
hadalna

(wszystko poniżej 

6000 metrów)

Jak głęboki jest 
ocean?

Widać 

mnie tam?

40 metrów
100 metrów

214 metrów
332 metry 381 metrów

Woda pochłania i rozprasza światło słoneczne, co oznacza, że   im głębiej schodzisz pod powierzchnię, tym robi się 
ciemniej! Gdy osiągniesz głębokość 1000 m, nie będzie już światła. Ocean jest podzielony na różne strefy,  

w zależności od tego, ile światła słonecznego dociera z powierzchni.

W tej strefie jest dużo światła słonecznego, co oznacza, że   uwielbiają ją rośliny i drobne organizmy, takie jak plankton 
i glony. W tym roślinnym bufecie spędzają czas małe ryby, a niektóre stają się pożywieniem dla większych organizmów 
morskich, takich jak tuńczyki, delfiny i wiele innych. W sumie w tej strefie żyje większość zwierząt oceanicznych!

Ta warstwa jest prawie całkowicie ciemna, ale z powierzchni wciąż dociera 
tu lekka poświata. Dla ludzi czytających teraz tę książkę byłaby to całkowita 
ciemność. Nie rosną tu żadne rośliny, ale żyją na przykład meduzy, ośmiornice 
i kalmary.

Światło tu nie dociera, jeśli nie liczyć błyśnięć zwierząt, które 
umieją świecić w ciemności, takich jak żmijowce i żabnice! 
Jest też bardzo zimno! Prawie lodowato! Ponadto z powodu 
braku światła słonecznego wiele zwierząt w tej warstwie jest 
czarnych lub czerwonych. Niektóre wieloryby nurkują na tę 
głębokość w poszukiwaniu pożywienia.

Nazwa pochodzi z greki i oznacza ,,bezdenną głębię” lub ,,otchłań”.

W tej strefie znajduje się 75% 
dna oceanicznego. 

Ostatnią strefą jest hadal, który występuje w głębokich rowach na dnie 
oceanu. Ta strefa została nazwana na cześć Hadesu, greckiej mitologicznej 
krainy, która jest bardzo mrocznym miejscem i tam trafiały dusze zmarłych!

Masy wody sprawiają, że ludzie nie są w stanie wytrzymać takiego ciśnienia 
bez wyspecjalizowanej łodzi podwodnej. Ciśnienie jest 1100 razy większe niż 
na powierzchni. To jakby ktoś położył na tobie 50 samolotów!

Bezpieczna głębokość 
nurkowania rekreacyjnego. Tutaj nurkowanie ze względu na 

To tutaj leży wrak ,,Titanica”.

Wysokość Mount Everestu, gdyby 
stał w wodzie do góry nogami.

Głębokość, na jaką zszedł batyskaf Jamesa 
Camerona (reżysera ,,Titanica”, ,,Otchłani”  
i ,,Avatara”) podczas misji Deepsea Challenger.

oznacza ,,wodne płuco”.

W 1960 r. Don Walsh i Jacques Piccard zeszli 
w batyskafie na tę głębokość, co zajęło im 5 godzin! 
Niestety po 20 minutach załoga musiała wracać na 
powierzchnię po tym, jak okno zaczęło pękać!

Rekord świata w freedivingu. 
Herbert Nitsch dokonał tego 
na jednym oddechu!

Rekord w nurkowaniu.
Wysokość Empire State Building.

Wysokość Burdż Chalifa 
(najwyższego budynku na świecie).

Maksymalna głębokość, na jaką 
może nurkować żółw skórzasty.

ciśnienie może stać się niebezpieczne dla ludzi.

10 898 metrów

828 metry

(powierzchnia – 200 metrów)

(200 – 1000 metrów)

(1000–4000 metrów)

1280 metrów

3802 metry

Wiedzieliście?

Słowo 
,,akwalung”,,akwalung”

8848 metrów

10 912 m

TO NIE 
koniec!
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Głębia 
Challengera!Challengera!

Ślimak 
mariański

Przezroczysta 

skóra! Najgłębiej 
żyjąca ryba!

Najgłębsze 
zanurzenie zanurzenie 
w dziejach

To ma być łódź 
podwodna?

MNIAM

więcejtotalnietotalnie rzeczy

Wody oceanów są

jedna kroplaZaledwie

wirusów.
Yyy. 

Już mi 

się nie 

chce pić.

Spokojnie!

nieszkodliwa!
Popatrz 
na to!

Znaleziona
na głębokości 

8 km!

totalnietotalnie oceanicznychoceanicznychoceanicznychoceanicznych

pełne życia.
zawiera

do 1 miliona

 Większość 
z nich jest

Ahaś! Jej unikalny 

kształt pomaga 

wytrzymać ciśnienie!

Najgłębszą znaną częścią oceanu jest głębia Challengera, która 
znajduje się w Rowie Mariańskim. Ma 10 994 głębokości! To głębiej 

niż wysokość Mount Everestu! Mount Everest ma 8848 metrów i jest 
najwyższą górą na świecie.

Tak naprawdę niewiele wiemy o życiu w rowie, ale wiemy, że żyją 
tam różne stworzenia, na przykład mikroorganizmy. Odkryto tam 
nawet tego małego ślimaka.

Rekord najgłębszego nurkowania 
przez lata należał do reżysera Jamesa 
Camerona, ale w 2019 roku jego rekord 
pobił miliarder Victor Vescovo, który 
zanurzył się w batyskafie na dno Rowu 
Mariańskiego i osiągnął głębokość 10 
928 metrów. 
Widział tam życie, ale niestety zobaczył 
również plastikowy worek na śmieci.

Ta dziwnie wyglądająca łódź podwodna 
została zbudowana tak, żeby wytrzymała 

ogromne ciśnienie na dnie oceanu.

Na dnie rowu naukowcy odkryli 
grupę bakterii rozkładających 
węglowodory. TO OZNACZA, 
ŻE BAKTERIE ZJADAJĄ ROPĘ 
NAFTOWĄ. Odkrycie może pomóc 
w lepszym usuwaniu skutków 
wycieków ropy!

PONADTO naukowcy uważają, 
że tylko około 9% całego życia 

morskiego udało się opisać!  
Co jeszcze odkryjemy?

Największe pasmo górskie na świecie jest prawie całkowicie 
pod wodą. Nazywa się grzbietem śródoceanicznym i ma 

ponad 80 000 km długości, a szczyty są wyższe niż Alpy! 
Odkrywcy zeszli tam dopiero w 1973 roku, czyli 4 LATA po 

tym, jak ludzie stanęli na Księżycu.

Odkryta 
w 2014 roku.

Szacuje się, że do 

całego życia na Ziemi  
znajduje się w

oceanie.

Sekretne góry!
Nie umiem 

pływać!
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