
Ocean pokrywa około 71% powierzchni naszej 
planety i zawiera około 97% całej wody na 
Ziemi. Chociaż technicznie rzecz biorąc, planeta 
ma tylko jeden ocean (Wszechocean), zwykle 
dzieli się go na różne regiony, w zależności od 
ich położenia geograficznego. Są to oceany: 
Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Arktyczny i 
Południowy.

Te ogromne, słone ekosystemy roją się od 
gatunków morskich, które są doskonale 
przystosowane do życia pod wodą – od 
niesamowitych ukwiałów i imponujących rekinów  
po niezwykłe ośmiornice i wspaniałe wieloryby. 
Co ciekawe, naukowcy szacują, że zbadaliśmy 
mniej niż 20% powierzchni Wszechoceanu – 
wciąż mamy więc o wiele więcej do odkrycia! 

Niestety naszemu oceanowi zagrażają zmiany 
klimatu i zanieczyszczenia – w szczególności 
plastikowe śmieci, które mogą być 
niebezpieczne dla stworzeń morskich, gdy się 
w nie zaplączą lub pomylą je z pożywieniem. 
Na szczęście organizacje charytatywne, grupy 
zajmujące się ochroną przyrody i ludzie na 
całym świecie ciężko pracują, aby używać mniej 
plastiku, utylizować go w odpowiedni sposób i 
oczyszczać ocean. I Ty też możesz pomóc!

Fascynujące fakty 
o oceanach

Dziel się wiedzą!  
Opowiedz swoim przyjaciołom, rodzinie 
i szkole o tym, dlaczego powinniśmy 
chronić oceany.
Używaj ponownie i przetwarzaj! 
Ogranicz używanie jednorazowych 
opakowań plastikowych – wybieraj 
produkty wielokrotnego użytku i z 
recyklingu. 
Postaw na kreatywność! 
Znajdź nowe zastosowanie dla swoich 
śmieci – spróbuj zmienić plastikowe 
pojemniki w doniczki na rośliny! 

CIEKAWOSTKA
Najgłębiej położone 

miejsce w oceanie, Rów 
Mariański, jest tak głęboki, 

że można by do niego 
wrzucić Mount Everest, 
a szczyt góry nawet nie 
przebiłby powierzchni 

wody.

Ośmiornice 
mają 3 serca! 

Najstarszy znany 
płetwal błękitny miał 

około 110 lat!
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Istnieje ponad 1000 
gatunków ukwiałów 

morskich!

Naukowcy uważają, że 
rekiny po raz pierwszy 

pojawiły się w oceanach 
około 455 

milionów lat temu!

CIEKAWOSTKA
Wierzcie lub nie, 
ale w oceanie są 

podwodne łańcuchy 
górskie, rzeki 

i jeziora!

Czy wiesz, że…
• Ocean Spokojny jest największym oceanem 

na świecie i znajduje się na nim około 25 
tysięcy wysp.

• Około 50% powierzchni Stanów 
Zjednoczonych leży pod powierzchnią 
oceanu!

• Na powierzchni Ziemi znajduje się co 
najmniej 1500 wulkanów, ale naukowcy 
uważają, że pod wodą może być ich ponad 
10 tysięcy.

Ludzie i planeta


