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23. szám.

AZ ÓCEÁN.
Földrajz diasorozat: 1.
Készült: 1952. évben.
10 Óceáni medencék elhelyezkedése.
A képen az óceánok határozot~
tan elkülönü16 medencei tünnek e16. Kisebb részük sekélyebb 1000
m-nél, többségük többezer m mélységben helyezkedik el. A kontinensek partjainál a 200 m mélységig terjed6.,un. kontinentális
talapzatok, padok, párkányok láthat6k •.
2. H~~ftrafikus
görbe. A szárazföldek és tengerek ~rányait, vertikális tbmegoszlását mutatja be /részletes magyarázat a képen/.
h Óceáni mélységek.' Jelmagyarázat az ábrán. A Csendes-.6ceán nagy
melységeit es tetemes mélységátlagát lehet kiemelni.

40 Óceáni látkéEe Ameddig szem ellát viz és viz. Végtelennek
tUnik fel az ócean viztükre. A. láthatár peremén viharfelh6k gyülekeznek. Az ember legyőzte az 6ceánt. A haj6 biztosan halad
utján a kikötő felé.
5. A tengerviz összetétele • .A táblázat adataihoz nem szükséges
b5vebb magyarázatl A tengerviz általában 35 ~ konyhas6t tartalmaz.
6.a. Salinák. A partmenti lakosság elpárologtatja a tenger vizét.
A visszamaradó s6t halomba söprik é~ elszállitják. A népi demokratikus Kinában hatalmas iparággá növekedett a s61epárlás.
6.b. Az~árol~~tot1-!iz
8O~összeKotor~

ut~n a medence fenekén visszamaradó

6.c •.S6lepárlás a Népi Demokratikus Kinában. A medencék sarkain
felhalmozott s6kupacokb61 va16ságos hegysorozat épül. lA kép
jobboldalán vonulnak a s6hegyek a háttér felé./
6.d. A 66 elszállitása. Az összekotort sókupacókat kosarakba rakva szállitják a gyüjt6helyekre.
6.e. Letakart s6hegyek. A gylijt5helyeken tornyosu16 s6hegyeket
szalmafonással es gyek~nyekkel védik az id6járás viszontagságai
ellen.
6.f. S6szálli tás. I,!. Az ö8szegyüjtött s6t vitorlás dzaunkákb a öm~,.
lesztve szállitják a "zsáko16" helyre.
6.g. S6szállitás
II.
A zsákokba rakott s6 iparvasuton
udvarig, ahol vagonokba rakják.
5511120/23

teszi meg az utat a teherpálya-

- 1-

7. Élet a tenger fenekén. Tengeri csillagot, tUskés állatokat
és rákókat mutat a kép a tenger sziklás fenekén. Élet addig van
a tengerben, ameddig a fény lehatol. Bár ma már naal 6ceáni mélységekból is ismerünk é161ényeket /elektromoB halakj. melyek napfény nélkül is meg tudnak élni. .
8. Sziklás tengerfenék é16világa. A vizben lev6 sziklákat a kagy16k és csigák sokasága népesiti be.

9. Globigerina isz~
Az 6ceánokat 2-5 ezer mé~ségben már finom
törmelék globigerinas iszap borit ja. A kép a globigerina iszap
kagy16héjait ábrázolja er6s nagyitásban. Az iszap mésztartalma
átlag 65 %.
10. Radiolaria iszap. A mély tengeri iszapot a benne oldott ásvanyi anyagok szinezik. A sekély tenger agyag ának szine kék a .
piritt6l~ vagy zöldes a glaukonit szemecskékt6l. A mély tengeri'
iszap 5 ezer méteren tul már vörös szinü a vasvegyülett6l. A
radiolária iszap a vörös agyagnak /4-t61 8 ezer m mélységig/ radiolária vázakban dus változata. A kova vázakat mutatja a kép.
/Erós nagyitás./
ll. Kikötő. Az 6ceáni öblök mélyén kiköt6k épülnek. Ezek csendes
vizeio5l indult el az ember világh6dit6 utjaira és lett ura az
6ceánoknak. A haj6zás h6skora a vitorlás közlekedés volt. Képünk
nyári estén kikötőbe befut6 v~torlásokat mutat.
12. Kikötő.·A ma kikötóit a legujabb technikai kiépitettség és
felszereltség jellemzi. A mult kis vitorlás haj6it az 6riási méretli 6ceánjár6k vá1tották fel, amelyek a világgazdasági forgalom
jelentős részét bonyolitják le. /Port Said kiköt6je./
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