
Země

Hydrosféra



Rozložení vody na planetě

 podle rozlohy

 zemský povrch (510 mil. km2)

 oceány a moře více jak 2/3 zemského povrchu (361 mil. km2 )

převaha oceánů na je jižní polokouli

 pevnina skoro 1/3 zemského povrchu (149 mil. km2)



Rozložení vody na planetě

 podle objemu

 světový oceán 97%  (čteme 97 procent, tedy 97 dílů ze 100)

 sladkovodní zdroje 3% (čteme 3 procenta, tedy 3 díly ze 100)

Úkol: a) nakresli si do sešitu kruhový diagram znázorňující zásoby

slané a sladké vody na Zemi

b) ke kruhovému diagramu si zapiš:

Sladká voda: nejvíce v ledovcích, potom podzemní voda,

jezera, voda v atmosféře, nejméně v řekách



Oceány a moře

Světový oceán 361 mil km2

 rozčleněn podle ohraničení kontinenty, 

vzájemné výměny vody, proudění

 Tichý 156 mil km2

 Atlantský 77 mil km2

 Indický 69 mil km2

 Jižní 20 mil km2

 Severní ledový 14 mil km2

 okrajová moře 26 mil km2



světové oceány 



Oceány a moře
 Tichý oceán

 největší, tvoří třetinu 
zemského povrchu

 průměrná hloubka 4188 
m, nejhlubší Mariánský 
příkop (11 034 m)

 oblast Ohnivého kruhu



Oceány a moře

 Atlantský oceán

 Středoatlantský hřbet –

11 300 kilometrů dlouhé 

a až 3500 m vysoké 

horské pásmo rozdělující 

oceán na dvě pánve



Oceány a moře

 Indický oceán

 nejmladší ze všech světových 

oceánů (cca 36 milióny let)

 pobřeží nejvíce ohroženo 

oteplováním a stoupáním 

mořské hladiny



Oceány a moře

 Severní ledový oceán

 celoročně pokryt ledovými 

krami, vlivem globálního 

oteplování bude Arktida 

do roku 2040 v létě 

pravděpodobně zcela bez 

ledu 



Oceány a moře

 Jižní oceán

 vyčleněn teprve nedávno 

(díky uzavřenému 

mořskému proudu kolem 

Antarktidy, proud máte v 

mapce na snímku číslo 5 

označený jako Západní 

příhon)

 oblast nejsilnějšího větrného 

proudění planety dosahující 

rychlosti až 300 km/h



Sladká voda

 úbytek sladké vody na Zemi

 souvisí s táním ledovců

 Co si představíte pod pojmem globální oteplování?

 Kde se nachází největší zásoba ledu na Zemi? (další snímek)



Antarktida, největší zásoba ledu na Zemi



úbytek ledu na severní

polokouli (Arktida), která je 

nyní nejohroženější oblastí 

na světě



mizí i horský led, např. Alpy, Itálie



Grindelwald, Alpy, Švýcarsko


