
Poziome ruchy wód w morzach i oceanach s¹ wywo³ywane przez kilka czynników, w tym przede wszystkim:

Wiatry planetarne: pasaty (ich zaburzenia  powoduj¹ zjawisko El Nino - 
m.in. susze w Australii i pas tornad nad œrodkowym Pacyfikiem); 

» wiatry zachodnie (œr. szer. geogr.) i » wschodnie (obszary podbiegunowe).

» 

http://projektyszkolne.bloog.pl

. Wiatry planetarne:

http://languagesoftheworld.info/uncategorized/
settlement-hawaii-surprising-el-nino-effect.html

http://archiwum.wiz.pl
/1998/98092000.asp

Wiatry lokalne:
» Cyklony tropikalne;
» Monsuny. Latem - od morza
 do l¹du  przynosz¹  opady. W
 zimie – od l¹du, przynosz¹ su-
szê; 

» Bryza (bryza dzienna/wiatr od
morza - wilgoæ, ch³ód i nocna/
wiatr od l¹du - suchy, ciep³y); 

    2) ró¿nice temperatury wody (i zasolenia) - na skutek odchylenia (23, 67 st) p³aszczyzny równika 
wzglêdem p³aszczyzny orbity Ziemi oraz ruchu Ziemi po orbicie eliptycznej wokó³ S³oñca oraz ruchu obrotowego -
powierzchnia Ziemi jest nierównomiernie ogrzana. Temperaturê wyrównuj¹ „ruchome” masy powietrza w atmosferze 
i wody w oceanach.

» Wiatry sp³ywowe (lodowcowe, zim-
ne) sp³ywaj¹ znad zimnych powierz-
chni lodowców w cieplejsze doliny.

3) si³y przyci¹gania
S³oñca i Ksiê¿yca (p³ywy)

1) ciœnienie atmosferyczne i wiatry (planetarne oraz lokalne),

Cyrkulacja termohalinowa, 
m.in. rozprowadza ciep³o 
w oceanach prowadz¹c do 
równowagi energii i wymiany
ciep³a z atmosfer¹.

4) ró¿nice poziomu wód na styku akwenów morskich (demonstracja - wlew 2014/2015). 

Przenoszenie mas wodnych na du¿e odleg³oœci nazywamy pr¹dem morskim. 
Ruch obrotowy Ziemi modyfikuje ich kierunek. Dodatkowo, w pobli¿u brzegów 

przebieg pr¹du modyfikowany jest przez: 
i) sp³yw wód rzecznych oraz ii) ukszta³towanie linii brzegowej.

Œrednia prêdkoœæ powierzchniowych pr¹dów morskich wynosi oko³o 10 km na dobê, 
ale niektóre z nich mog¹ osi¹gn¹æ prêdkoœæ nawet 100–150 km na dobê.

Fazy ksiê¿yca powtarzaj¹ siê
w cyklu licz¹cym 29,53 dnia.
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Rysunki m.in.. z : http://wiki.wolnepodreczniki.pl/

 Anomalie wschodnich pasatów - El Nino - normalnie: La Nina:(co ok. 5 lat), a 

Wspó³oddzia³ywanie dwóch œwiatów - wody i powietrza
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