
Ïî÷òè òðè ÷åòâúðòè îò çåìíàòà 
ïîâúðõíîñò ñà ïîêðèòè ñúñ ñîëåíàòà âîäà 

íà îêåàíèòå. Òå ñà äîì íà ìèëèîíè è 
ìèëèîíè óäèâèòåëíè ðàñòåíèÿ, æèâîòíè 
è äðóãè îðãàíèçìè. Îêåàíèòå ñà âàæåí 
âîäåí ïúò è èçòî÷íèê íà áëàãà – õðàíè, 

ìèíåðàëè è ìíîãî äðóãè. Îêåàíèòå 
âëèÿÿò âúðõó êëèìàòà íà Çåìÿòà. 
Òå ñà îò ðåøàâàùî çíà÷åíèå çà 

æèâîòà íà íàøàòà ïëàíåòà.

Без океаните 
не бихме имали 
ВЪЗДУХ, ГОДЕН 
ЗА ДИШАНЕ. 

Без океаните 
Земята би била 
МНОГО, МНОГО 

ПО-ТОПЛА.

Ловим РИБА
и други морски 

животни, 
с които 

се храним. 

От океаните 
добиваме 

и много други 
БОГАТСТВА.

Æèçíåíîâàæíè

Преди милиарди години 
в океаните 

СЕ Е ЗАРОДИЛ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА.

ÖúÖúÖúÖúÖ ê!ê!ê!ê!
Öúê!ê!

Познати са ни над 
200 000 вида морски 

организми, но вероятно 
още милиони са все още 
неоткрити за науката. 

ÖúÖúÖúê!êê!
ÖúÖúê!

Âèäÿë ñúì 
òîëêîâà ìíîãî!

Океаните са 
дом на някои от 
НАЙ-СТАРИТЕ 

животни. 

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
животни на света 
живеят в океаните.

See inside • OCEANS
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Ëåäåíèòå îêåàíè

Защо този корал 
е толкова БЯЛ?

Това шипесто 
създание е ЗАПЛАХА за 

кораловите рифове.

ПРАС! Това огромно 
парче лед е напът 
да се отчупи от 
ледника, покриващ 

острова.

Много 
животни 

намират храна 
и подслон сред 

коралите. 

БЕЛИТЕ МЕЧКИ 
бродят по леда.

ОХЛЮВИТЕ КОНУСИ 
са красиви, но 
смъртоносни.

РИБАТА 
ПАПАГАЛ има 
уста, подобна 

на клюн. 

МОРЖОВЕТЕ общуват 
помежду си с ревове, 
пръхтене и сумтене.

НАРВАЛИТЕ са известни 
като МОРСКИ ЕДНОРОЗИ. 

Досещате ли се защо?

Тази мечка чака 
търпеливо до дупка 

в леда...

Áóóóóó!

Ïóô!

Íàé-ñòóäåíè ñà îêåàíñêèòå âîäè â ïîëÿðíèòå 
ðàéîíè. Ñåâåðíèÿò ëåäîâèò îêåàí å òîëêîâà 

ñòóäåí, ÷å ãîëÿìà ÷àñò îò ïîâúðõíîñòòà
 ìó å ñêîâàíà â ëåä ïðåç 

öÿëàòà ãîäèíà. 

Òîïëèòå îêåàíè
Íàé-òîïëè ñà îêåàíñêèòå âîäè 

â òðîïè÷íèòå ðàéîíè. Òóê ñå íàìèðàò 
êîðàëîâèòå ðèôîâå – ìåñòàòà 

ñ íàé-ðàçíîîáðàçåí æèâîò 
â îêåàíà. 

Дали тази 
мъничка рибка няма 
да бъде погълната 
от по-голямата?

Áú
ëáóê

?

Áúëáóê!

Õððð!

Ô è ó !

ПРЪСТЕНЧАТ 
ТЮЛЕН преследва 
АРКТИЧЕСКА 
ТРЕСКА...

Животните от 
тази страница 
се срещат в 

кораловите рифове 
на ИНДИЙСКИЯ 

ОКЕАН.

Полярните животни имат 
дебела козина и дебел подкожен 

слой мазнина, които да ги 
топлят. 
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Ëóô
!!

ËËó
ôô!!

ËËËóóóôô!!!

Äàðîâå îò 
îêåàíèòå

Този САМОЛЕТ ИЗТРЕБИТЕЛ току-що 
е излетял от огромно плаващо летище.

Навътре в океана 
флот от РИБОЛОВНИ КОРАБИ 
(ТРАУЛЕРИ) спуска мрежите си.

Êîé å ãëàäåí?

Ñïóñêàìå 
ãè!

È òîâà ëè å 
ðèáîëîâåí 

êîðàá?

Навсякъде по света 
океаните са източник 
на ХРАНА за хората. 

Ñïðè! Íå ìîæå 
äà õîäèì òàì!

КОНТЕЙНЕРОВОЗИТЕ
правят около 600 милиона 
пътувания всяка година, 
като пренасят големи, 

тежки товари на 
огромни разстояния.

Áððð
ððððð
ððððððððð
ðððððððððððððððð !!

В МОРСКИ ФЕРМИ край 
бреговете се отглеждат 

миди, раци и риби, 
като сьомга, лаврак, 

платика.

Използваме океаните 
и за СПОРТ и
ЗАБАВЛЕНИЯ. 

КРУИЗНИТЕ КОРАБИ 
(ЛАЙНЕРИТЕ) са луксозни 

плаващи курорти.

Äà îòèäåì 
íà òàíöè!

Този хеликоптер 
отвежда хората 

НА РАБОТА....

Õðàíà è ñîë, åëåêòðè÷åñòâî è ãîðèâî, 
åâòèí è óäîáåí òðàíñïîðò, öåííè âåùåñòâà 

çà ïðîèçâîäñòâîòî íà ëåêàðñòâà è 
äðóãè ïðîäóêòè... Òîâà å ñàìî ÷àñò 

îò äàðîâåòå, êîèòî ïîëó÷àâàìå 
îò îêåàíèòå.

ÔÔèèóó!

Силните ветрове, 
които духат над 

океаните, са идеални 
за въртенето на 

огромните перки 
на ВЯТЪРНИТЕ 
ТУРБИНИ. 
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