
Дивовижні океани

Уламки кораблів
По всьому океанічному дну 

розкидано кораблі, які розбилися 
під час шторму чи потонули 

внаслідок битви. У них із часом 
оселяються підводні мешканці, 
облаштовують собі житла серед 

заіржавілих якорів і щогл, 
що поволі розкладаються. 

Глибоко під водою
Для дослідження найглибших 

ділянок океану потрібен спеціальний 
підводний човен. Так глибоко 

не сягають навіть сонячні промені 
й тепло, проте в холодних темних 
водах таяться неймовірні створіння.

Коралові рифи
Чверть усіх океанічних 
створінь мешкає серед 

коралових рифів. 
Завдяки захопливому 
розмаїттю підводного 

життя рифи — одне 
з найбільш мальовничих 

місць на планеті. 

ВідкриTий океан
Більшість води на Землі — це так 
званий відкритий океан, неосяжні 

водні простори. На перший погляд 
здається, що у воді нікого немає, та 
варто трохи зануритися — і побачиш 
найбільших, найшвидших і рекордно 

ненажерливих морських істот.

Вода на полюсах
На північному та південному 

полюсах нашої планети 
так холодно, що тамтешня 

частина океану здебільшого 
вкрита кригою. Проте понад 
кригою і попід нею живуть 

прекрасні тварини, як-от кити, 
моржі й тюлені.
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Із космосу Земля здається блакитною, 
бо понад 70 % її поверхні вкрито океаном. 

І в кожній його краплині — життя: 
від теплих тропічних вод і до темних 

океанських глибин. Поринь у підводний світ 
і познайомся з океанськими істотами, 

неймовірними жителями блакитної планети.



Кораловий риф
У теплих неглибоких водах Великого бар’єрного рифу 

в Австралії — справжній барвистий рай. Візерунчасті риби 
метушаться поміж кольорових коралів, а над ними повільно 

пропливають великі акули.

Корал
Довгі широкі рифи утворюються 

з коралів, які поволі ростуть 
на дні. Деякі корали на нашій 

планеті почали рости 
50 мільйонів років тому!

Риба-меTелик
Ці пласкі рибки здатні прослизати 

крізь маленькі щілини, 
щоб поласувати найсоковитішими 

коралами.

ВелеTенська Tридакна
На самому дні мешкає найбільший 
на Землі вид молюсків. Він живе 

до 100 років і важить понад 
200 кілограмів ― більше, ніж двоє 

дорослих людей.

Риба-папуга
Придивись уважно — 

і побачиш, що рот 
цієї рибки нагадує 

папужий дзьоб.

Килимова акула
Ця акула вміє непомітно 
вичікувати наближення 

жертви. Її плямисте 
забарвлення подібне 
до морського дна, 

а вирости довкола рота 
скидаються на водорості.

Риба-хірург
Стережись! У риби-хірурга на тілі 

гострі шипи, мов леза ножів.

Риба-клоун
Ці рибки-розумаки 

ховаються 
від небезпеки серед 
жалких щупальців 

актинії.
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Білуха
Цих незвичайних білих китів 
упізнати легко! Живуть вони 

невеликими групами ― стадами.

Нарвал
Насправді його красивий 

спіральний бивень —
це дуже довгий зуб.

Гренландський Tюлень
Ці спритні плавці можуть 

лишатися під водою 
до 15 хвилин, щоби поласувати 

рибою та молюсками.

СмугасTий Tюлень
Ці тюлені подовгу плавають 
на крижинах далеко від суші. 

Вони можуть пересуватися кригою 
так само швидко, як ми бігаємо!

Полярні води
Температура на полюсах може 

сягати нижче – 40 °С. 
Та незважаючи на холоднечу, 

тут живе чимало різноманітних 
тварин: вони виловлюють 
рибу з морозного океану 

і відпочивають на товстій кризі.

Морський леопард
Як і справжній леопард, цей 

тюлень ― безжальний мисливець. 
Він вичікує під антарктичною 

кригою, готовий ухопити 
сильними щелепами інших 

тюленів чи пінгвінів.
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