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А чи знаєте ви, що простір Світового 

океану покриває майже 71% земної 

поверхні? 

Сучасні географи вважають океанами 

п’ять гігантських водних просторів: Тихий, 

Атлантичний, Індійський, Північний 

Льодовитий і Південний (Антарктичний). 

Кожен з океанів щорічно приносить людям 

дивовижні відкриття, але продовжує 

приховувати силу-силенну загадок. Вчені встигли вивчити лише одну десяту частину 

цієї величезної території. 

Тихий океан є найбільшим океаном на Землі – він займає близько 1/3 земної 

поверхні. Його води омивають береги 43 держав. Саме тут знаходиться найглибше 

місце на Землі – Маріанська западина, її глибина майже 11000 метрів! Людина лише 

тричі відвідувала її, причому одним з відважних дослідників, який спустився туди, був 

режисер Джеймс Кемерон, творець "Аватара", "Титаніка" та перших двох 

"Термінаторів". 

Найбільш вивчений і освоєний людьми та другий за величиною – Атлантичний 

океан. Вода в ньому найсолоніша серед усіх океанів, а ще тут існують підводні річки 

та водоспади. Крім того, в Атлантиці знаходиться знаменитий Бермудський трикутник 

– зона безслідного зникнення морських суден і літаків.  

Індійський океан знаменитий тим, що там виявили латимерію – найдавнішу 

рибу на планеті, ровесницю динозаврів. 

А Північний Льодовитий океан, хоча і набагато менший за своїх "братів", зате 

зберігає в своїх глибинах чверть світового нафтового запасу. 

Відносно Південного океану, що оточує Антарктиду, ведуться суперечки: чи 

вважати його окремою водоймою, чи тільки продовженням Тихого, Атлантичного і 

Індійського океанів. Як би там не було, ці місця вважаються найхолоднішими на 

планеті. Саме там була зафіксована найнижча температура на Землі: -89,2 ° С.  

 

Чи справді Тихий океан є тихим, який океан є найтеплішим, де виникає 

найбільша кількість циклонів та ураганів, як зароджуються цунамі, які морські 

створіння вважаються найдавнішими з нині живих мешканців Землі, навіщо 

римлянам знадобилося розводити мурен, чи страждають акули від зубного болю, де 

пасуться морські корови?  

 

Відповіді на всі ці, а також на сотні інших, найнесподіваніших запитань, ви 

знайдете в енциклопедіях, які можете отримати в нашій бібліотеці. З них ви дізнаєтесь 

також нове і цікаве про морські течії і острови, про руйнівні урагани і бурі, про 

неповторне розмаїття рослин і тварин, які мешкають в морській безодні.  
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