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J~ Az 6ceáni medencék vizének körfor~ása~

Az egyenlitdn'l felmelegedett viz kiterjedve a sarkok fel áramlik. Az áraml6 meleg
viz helyére a sarkok feldla mélyben a sark~ nehéz hideg viz t6dul~ Igy zárt áramláskör keletkezik.
vázlata. A nyilak j61 mutatják aZ AtlantiCsendes 6ceán kett6-kettő, az Indiai 6ceán 1 zárt áramláskörét. Mutassunk rá, - különösen a Csendes 6ceánban szépen kife'j lödött - egyenli tdi Ny-K
K-NY irányu áramlás ra, valamint
a déli tengerek egyirányu INY-KI áramlására.
20 A tengeráramlások

'és

'S

~. Tengerára~láeok térké~
A térkép alapján részletesebben iemertessük az áramlásokat;UHivjuk
fel a figyelmet, hogya kontinensek keleti partjait általában a sarkok feldl visszaérkez6
hideg áramlások, nyugati partjait pedig a sarkok fel' tar~6
egyenli t6i meleg áramlások érik. Ez az éghaj latra 1,8 kihat. Emeljük ki a Golf áramlást és jelent6ségét.
4~, Uszadékfa a §p~.tzber~ákon. /J.záramlásokat és azok ereját bizonyitják a sarkkör vid kén partra jutott uszadék anyagok, melyek
a fátlan területek ritka lakosságát ju~tják
az egyenlit6i vidékek faanyagához
jtüzeld, épületfal.

5; Usz6 j'ghegy'~
A sarki'tengerekr6l
az egyenlit6 felé haladó áramlásokban jéghegyek sodr6dnak. Vizfeletti részüket gyorsan pu.sztitja a napfény és a tenger hullámai. Vizalatti hatalmas tömegeik azonban
sokáig ,épen maradnak a hideg vizben. A hajózás számára komoly
veszélyt jelentenek.
,.
'
6; Hullámred6k~ Az óceán csendes vize felett ,elsuhanó gyengébb
szél nem t'U,djaer6s mozgásba hozni a vizet csak red6ket képez.
A red6kben a vizrészecskék körmozgást végeznek.

1.

Hullámszerkezet.
A felad képpel a hUllámhosszuság, hullámhegYt
hullamvölgy és a vTzrészecskék körmozgása szemléltethet6. Az als6
kép a vizrészecskék körmozgása alapján a hullám keletkezését és
tovahaladását magyarázza.
SQ Hullámhegy az 6ceánon;
A kép j6l érz'kelteti a hullámban feltornyosul6 hatalmas viztömeget. Ahullámhegy
old'alán felkapaszkod haj6 szinte el törp,uI a hullám6riás mellett.
ö
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__~s~z~i~k~J~.á~s~~a~r~t~o_n~.
~ tenger hullámai szüntelenül ostromolj ,k a partokat. Különösen nagy er6vel támadják a kiugr6 fokokatql Bár látszólag a kemény sziklák visszaverik a hullámok oe$romát, mégis lassan feldarabo16dnak a küzdelemben.
10. Hullámzás eekély vizben. A sekélyebb vizben a sur16dás következt~ben.altll.lef3kezddöttátbuk6
hu.llámok messze kifutnak a part
f6vényére.

11~Átbuk6
hullámok. A háttérben a tenger vizéb6l kiemelked6 szikiák mutat jak, hogy a tenger milyen nagy területet pusztitott le
a szárazföldb61. Az e16re haladás folyamán elsekélyesed6 tengerfenékhez eurl6d6 hullámok ereje megtörik. A vizfen~k lefékezi a
hullámok sebeeeégét, mig viz feletti részei az eredeti sebességgel
haladva átbuknak önmagukon és erejüket vesztve simulnak el a part
homokjáh .•
12•• Ár-apály

jelenség •.A Hold vonzásának hatására felduzzadnak a
FÖld viztömeg~i. Kü18nösen nagy a duzzadás /dagály/ a Nap és Hold
egy,üttállásakor /Ujhold/.
lj. özönár a H!ng-csou-2~ölben.
Magas vizfallal
tengeröbölbe. A vizfal magassága kb. 5 m.

14. Sekál! tenger~ykor.
ket hagy magautan~UA-finom
gálykor fellép6 ellentétes

tör be az ár a

A visszahuz6d6 tenger finom törmeléiszapban j6l látszanak az apály és davizáramlások által keletkezett csator-

tik.

<=A1Ii_.a.o._._

Készült a Fels60ktatási Jegyzetellát6 Vállalatnál
Fele16s vezet6: Bojkovsz~
Lajos
5511120/24

- 2 -

