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Propietățile și dinamica apelor 



PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 

ALE APELOR OCEANICE

În apele Oceanului Planetar s-au 
dizolvat, în decursul timpului, 
mari cantităţi de săruri. 
Salinitatea reprezintă 
concentraţia de săruri 
existente în apa Oceanului 
Planetar şi se măsoară în 
grame/litru sau procente

În funcție de cantitatea de săruri 
care se găsește în apă, 
oceanele și mările pot fi mai 
mult (Marea Roșie) sau mai 
puțin sărate (Marea Kara).

Salinitatea este influențatä de 
cantitatea de apă dulce care 
se varsă In mare sau in ocean, 
dar și de climă, 

Cantitatea de precipitații 
iníłuențeazà aportul de apà 
dulce, temperatutile 
iníluențeazò evapotatea apei).

1. Salinitatea 2. Temperatura

Variază in funcție de apropierea

de Ecuator (mai cald) sau de
poli (mai frig), dar și de
adâncimea apelor. Pe măsură
ce crește adâncimea mărilor
și oceanelor, razele soarelui
nu mai pot pătrun- de in apă,
astfel că apele adânci sunt

mai reci decât cele de la
suprafață (de la 500 m

adâncime, tempera- tura se
menține la aproximativ 2 °C).

determinând temperatura apelor de

suprafaţă astfel:

• 25°-30°C, în regiunea

intertropicală;

• 8°-18°C, în regiunile temperate;

• 0...-2°C, în regiunile polare.

CU/OAREA — apa fără impurități este

incoloră, dar atunci când se găsește
într-un strat mai gros, ea reflectă
culoarea cerului (nuanțe de albastru).

Când apa conține mult nisip sau aluviuni,

aceasta devine gălbuie, iar dacă se

găsesc multe alge, culoarea devine

verde sau chiar roșie.

În zona intertropicală, culoarea apei este

albastră, întrucât pătrund la adâncimi

mari razele albastre din spectrul luminii

solare; mările cu o cantitate de masă

organică însemnată au o culoare

verzuie, iar cele în care fluviile aduc o

cantitate mare de aluviuni au o culoare

galbenă sau galben-verzuie, când există

şi masă organică.

3. Culoarea

Densitatea apei oceanice este strâns legată de salinitate şi temperatură:
- cu cât apele sunt mai sărate, cu atât densitatea lor este mai mare, având tendinţa 
să coboare la fund;
- apele reci au o densitate mai mare decât cele calde, apa sărată atinge o valoare 
mare a densităţii la 0°C, în timp ce apa dulce atinge acest parametru la 4°C. În 
consecinţă o apă răcită de o masă de aer rece va coborî în adâncime, fiind înlocuită de 
apa caldă, care va urca în locul celei reci.

4. Densitatea





DINAMICA

APELOR MĂRILOR ȘI OCEANELOR

Apa Oceanului Planetar se află într-o continuă mişcare, datorită unor factori, precum:

• cosmici - forţa de atracţie a Soarelui şi a Lunii

• geografici 

• vânturile, 

• cutremurele, eupţiile vulcanice, diferenţele de temperatură şi de salinitate

MIŞCĂRILE APEI OCEANICE SUNT: 

1. VALURILE

2. MAREELE

3. CURENŢII OCEANICI

VALURILE sunt mișcări ondulatorii ale 

suprafeței apei mărilor și oceanelor.

Cauze de producere:

Vânt

Seisme, erupții, alunecări 

submarine (tsunami)

Părțile componente ale unui val:

Creasta (partea cea mai înaltă)

Baza (partea cea mai joasă)

Înălțimea (h) – distanța dintre creastă și baza

Lungimea – distanța dintre două creste/baze 

succesive

1. VALURILE



1. Valurile eoliene  sunt cele mai frecvente și 
sunt provocate de vânturi. Când este furtună 
pe mare sau pe ocean, acestea pot atinge 
inălțimi de până la 15—16 metri. Cele mai 
înalte valuri eoliene se produc in sud-vestul 
Europei, pe țărmul Portugaliei. Acestea 
depășesc 20 m și sunt o adevărată bucurie 
pentru surferi. 

2. Hula-mișcarea apei și după încetarea 
vântului

3. Valuri de translație- în zonele de țărm și 
dau naștere procesului de deferlare 
(spargerea cu zgomot a valului)

TIPURI DE  VALURI



TIPURI DE  VALURI

4. Valurile seismice sunt provocate 
de cutremure și de erupții 
submarine. Aceste valuri sunt mai 
rare, dar foarte periculoase din 
cau- za înălțimii fzecvente de peste 
20—30 m și vitezelor mari de 
deplasare atinse, între 300 șï 700 
km/orà. Se deplasează in toată 
masa apei, pe toată adânci- mea 
oceanului, nu doar la suprafață. Se 
mainumesc tsunami. (valuri 
ucigașe)



2. MAREELE

Mareele sunt mişcări periodice 

de ridicare și coborăre a nivelului apei 

oceanice se produc datorită forței de 

atract,ie manifestate de Lună și sunt 

formate din flux (când apele invadează 

uscatul) și reflux (când apele se retrag) 

Cele mai mari diferențe dintre flux și reflux 

sunt în apropierea țărmurilor oceanelor



SLP

Fluxul produs de Luna

Fluxul produs de Soare

Producerea mareelor la Luna Noua

(actiunea L si S se conjuga: mareele au intensitate maxima)

SL P

Fluxul produs de Luna

Fluxul produs de Soare Producerea mareelor la Luna Plina 

(actiunea L si S se conjuga: mareele au intensitate maxima)

APE VII-

flux maxim



SP

L

SP

L

Fluxul produs de Luna

Fluxul produs de Soare

Fluxul produs de Luna

Fluxul produs de Soare

Producerea mareelor la Primul Patrar 
(actiunea L si S se contracareaza 

reciproc: mareele au intensitate micsorata)

Producerea mareelor la Al Doilea Patrar
(actiunea L si S se contracareaza 

reciproc: mareele au intensitate micsorata)

APE MOARTE-

flux minim



. Cele mai înalte maree din 

lume sunt pelitoralul Oceanului Atlantic, 

în Golful Fundy, 19,6 m, și în Golful La 

Rance, 15 m. Mareele puternice 

creează estuare la vărsarea fluviilor în 

mare, acestea fiind favorabile 

amplasării porturilor. În Marea

Neapră mareele sunt foarte mici, abia 

ajung la 20 cm

Fluviile care se varsă fii mări 

și oeeane cu.maree puternică 

formează la gurile  de varsare foarte 

largi, deforma unor pâlnii, numite 

estuare.

Atunci când se varsă în mări 

cu maree slabă, apele curgătoare se 

despart in brate formănd delte.

ESTUAR

DELTĂ



Curenții oceanici sunt mişcări ample de deplasare pe orizontală sau pe verticală a unor mase de apă. 

Cauzele acestor deplasări sunt: 

•vânturile permanente sau periodice, 

•diferența de temperatură și de salinitate a apelor, 

•diferența de presiune atmosferică, 

•diferența de adâncime a fundului mărilor sau al oceanelor. 

Curenții marini se clasifică in funcție de:

•direcție (curenți liniari și circulari) sau de 

•temperatură (curenți calzi și reci). 

Aceştia influențează zonele litorale în lungul cărora se deplasează, ridică temperatura, permițând circulația 

navelor tot timpul anului, sau contribuie la formarea deșerturilor în zonele litorale

3. CURENȚII OCEANICI



A1

A 2

A3


