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9 OCEÁNY A MORIA 

Súhrn vodstva na Zemi i v atmosfére vo všetkých troch skupenstvách sa nazýva 
hydrosféra. Tvorí nesúvislý vodný obal Zeme. Zahŕňa vodu oceánov, morí a povrchové vody 
súše (jazerá, vodné nádrže, rieky). V širšom zmysle aj pôdnu vodu, podzemnú vodu, vodu 
viazanú v ľadovcoch a snehu, atmosférickú vodu a vodu v živých organizmoch.  

Najväčšiu časť hydrosféry tvorí svetový oceán. Názov oceán pochádza z gréckeho slova 
Ókeanos, čo znamená veľká rieka obtekajúca celú Zem. Zaberá plochu 361 419 000 km², čo 
je 71 % plochy zemského povrchu. Z rozlohy severnej pologule je to 61 % a z južnej pologule 
81 %. Stredná hĺbka svetového oceánu je 3 554 m. Najväčšie hĺbky dosahuje svetový oceán 
v podmorských priekopách (max. Mariánska priekopa, 10 924 m), najmenšiu na 
kontinentálnych prahoch. Oceán tvorí jednotný celok z hľadiska chemických a fyzikálnych 
vlastností morskej vody, ale je veľmi pestrý z hľadiska vodného režimu (vodnej bilancie, 
cirkulácie, teplôt, salinity apod.). Oceán je obrovský akumulátor tepla zo slnečného žiarenia 
a vlahy. Dôsledkom veľkej tepelnej kapacity pohlcuje morská voda až o 25 - 50 % viac 
tepelnej energie ako pevnina. Zmierňuje tak výkyvy teplôt na priľahlej súši. Kontinenty, 
svetadiely a ostrovy rozdeľujú oceány na jednotlivé oceány (Tichý, Atlantický, Indický, 
Severný ľadový a Južný), na moria, zálivy a prielivy, ktoré majú osobitné vlastnosti vodného 
režimu a života vo vode. Hranice medzi otvoreným oceánom a morami, resp. zálivmi sú 
väčšinou konvenčné.  

Moria sú v porovnaní s oceánmi pomerne malé vodné plochy. Svetové moria sa 
vzhľadom na ich polohu voči oceánu a priľahlým pevninám delia na – vnútrozemské (napr. 
Stredozemné more, Čierne more, Azovské more), medziostrovné (napr. Filipínske more, 
Jávske more) a okrajové (napr. Japonské more, Nórske more). V morskej vode sa nachádzajú 
takmer všetky chemické prvky – kyslík (86 %), vodík (11 %), chlór (1,9 %), sodík (1,1 %), 
horčík (0,2 %), síra, vápnik, draslík, bróm, uhlík apod. V morskej vode sa vyskytuje až cca. 7 
mil. ton zlata a 4,6 mld. ton uránu. Dôležitý je obsah solí rozpustných v morskej vode - 
salinita. Tá závisí od prítokov sladkej vody z riek, od zrážok, ľadu a výparu. Priemerná 
salinita kolíše medzi 33 a 37 ‰. Nízku salinitu majú moria, do ktorých vtekajú početné 
sladkovodné rieky (napr. Baltské more, 7,2 ‰). Najvyššiu salinitu má Červené more (41 ‰). 
Mnohé krajiny získavajú soľ z morskej vody odsoľovaním. Teplota morskej vody je vo 
veľkých hĺbkach rovnaká (cca. 0 – 3º C), ale na povrchu sa mení podľa podnebia a morských 
prúdov. Jej teplota zamŕzania závisí od salinity. Čím je salinita vyššia, tým zamŕza voda 
dlhšie. Najčistejšiu vodu má Weddelovo more v Antarktíde. Dôležitým činiteľom vo 
svetových oceánoch a moriach sú morské prúdy. Sú to horizontálne pohyby morskej vody, 
ktoré môžu byť povrchové (ich hlavnou príčinou sú pravidelné vetry – pasáty) a hlbinné. 

Organický svet v moriach je veľmi bohatý a vyznačuje sa obyčajne väčším počtom 
endemitov ako otvorený oceán, výraznejšou pestrosťou a z toho dôvodu sú medzi 
jednotlivými morami z biogeografického hľadiska značné odlišnosti. Morské živočíchy majú 
niekoľkonásobne vyššiu biomasu (celková hmotnosť jedincov) než suchozemské živočíchy. 
Z hľadiska svetového výlovu sú dominantné ryby (96 %). Hlavnými oblasťami svetového 
rybolovu (86 % úlovkov) sú šelfové zóny a miesta výstupov hlbinných vôd (pobrežie Peru 
a Čile). Najsilnejšími rybolovnými krajinami sveta sú Čína, Peru, Čile a Japonsko.  

Svetové oceány a moria disponujú významným množstvom nerastného bohatstva (ropa, 
zemný plyn, uhlie, mangán, železo, zlato, urán, nikel, meď, kobalt, fosfority, síra), ktoré sa 
získava náročnou podmorskou alebo pobrežnou ťažbou. Oceány a moria majú obrovský 
energetický potenciál, ktorý sa čím ďalej, tým viac využíva (energia morského prílivu 
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a odlivu, energia morských prúdov, energia morského vlnenia). Veľkým problémom, ktorý 
zamestnáva svetové spoločenstvo je znečisťovanie oceánov a morí – havárie tankerov 
a vrtných ropných plošín, úniky z prasknutých alebo poškodených produktovodov, škodliviny 
v riekach tečúcich do oceánov a morí, intenzívna lodná doprava, chemický a jadrový odpad 
apod. 

9.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SVETOVÝCH OCEÁNOCH A 
MORIACH   

Tichý oceán (Pacifický oceán, Pacifik) 
Rozloha: 155 557 000 km² (43,04 % svetového oceánu) 
Priemerná hĺbka: 3 780 m 
Maximálna hĺbka: Mariánska priekopa 10 924 m 
Najväčšie more: Filipínske more 5 726 000 km² 
 
Atlantický oceán (Atlantik) 
Rozloha:  76 762 000 km² (21,24 % svetového oceánu) 
Priemerná hĺbka: 3 600 m 
Maximálna hĺbka: Portorická priekopa 8 648 m 
Najväčšie more: Stredozemné more 2 969 000 km² 
 
Indický oceán 
Rozloha: 68 556 000 km² (18,97 % svetového oceánu) 
Priemerná hĺbka: 3 710 m  
Maximálna hĺbka: Jávska priekopa 7 209 m 
Najväčšie more: Arabské more 3 683 000 km² 
 
Južný oceán 
Rozloha:   20 327 000 km² (5,62 % svetového oceánu) 
Priemerná hĺbka: 4 500 m 
Maximálna hĺbka: Juhosandwichská priekopa 7 235 m 
Najväčšie more:  Weddellovo more 2 890 000 km² 
 
Severný ľadový oceán 
Rozloha:  14 056 000 km² (3,90 % svetového oceánu) 
Priemerná hĺbka: 1 330 m 
Maximálna hĺbka: Nansenova panva 5 450 m 
Najväčšie more: Barentsovo more 1 405 000 km² 

9.2 VNÚTROZEMSKÉ,  MEDZIOSTROVNÉ A OKRAJOVÉ 
MORIA VŠETKÝCH OCEÁNOV 

Rozloha: 26 161 000 km² (7,23 % svetového oceánu) 
 
 
Najväčšie hĺbky oceánov  
Mariánska priekopa (Tichý oceán) 10 924 m 
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Tongská priekopa (Tichý oceán) 10 882 m 
Filipínska priekopa (Tichý oceán) 10 830 m 
 
Najväčšie moria 
Filipínske more (Tichý oceán) 5 726 000 km² 
Koralové more (Tichý oceán) 4 791 000 km² 
Arabské more (Indický oceán) 3 683 000 km² 
 
Najväčšie zálivy 
Bengálsky záliv (Indický oceán) 2 172 000 km² 
Mexický záliv (Atlantický oceán) 1 543 000 km² 
Aljašský záliv (Tichý oceán) 1 327 000 km² 


