
Lurraren ur bolumena 1.385 mila milioi 
km2-koa da. Munduaren gainazalean 
zabalduko balitz, 2,7 km-ko lodiera duen 
geruza izango litzateke.

Lurraren gainazalaren %71a 
ozeanoak dira.  Planeta 
urdina da.

%97,2a ur gazia da lurrean, 
eta %2,8 ur geza. 

Gizakiak erabil dezakeen ur 
kopurua, bolumen osoaren 
%1 baino txikiagoa da. 

 Lurrean gaizki banatutako aber-
astasuna da ura. Munduko biz-
tanleen %40ek ez dute urik.

Itsasoko kilometro bat 
ur bakoitzean, 34,4 
gramo gatz dago batez 
beste. 

 

Le corps d’un adulte est 
composé de 65% d’eau.

Ozeano planeta
 
Gure planeta ikusteko aukera izan duten astronautak liluratuta itzuli dira, bere edertasunarengatik nahiz bere urdin kolore harrigarriarenga-
tik. Horrek, "Planeta urdina" ezizena berresten du; izan ere, horrela deitzen da ur espazio handiak dituelako. 

Lur gainazalaren %71a itsasoak eta ozeanoak dira; hortaz, 362.000.000 km2  Duela 200 – 250 
milioi urte, gure aroaren aurretik, munduaren lur masak kontinente bakar batean bilduta zeuden: 
Pangea. Kontinenteak euren artean urrunduz joan zirenean gaur egun ezagutzen ditugun oz-
eanoak sortu ziren.  

Ozeano Bareak, 165.500.000 km2-rekin, gainazal ozeanikoaren %45 betetzen du.  Gune zabale-
nean 17.000 km-ko tartea du, eta iparraldetik hegoaldera 11.000 km-ko altitudea; beraz, plan-
etaren ur azalerarik handiena da.  Halaber, sakonena ere bada, 4.200 km-ko batez besteko sa-
konerarekin, eta Marianetako hobietan 10.920 m-koa da.  Ozeanoari “barea” deitu zioten lehen 
nabigatzaileek, ekaitz izugarriak zeudelako. Uste zuten izen batek elementuak lasaituko zituela!

Ozeano Atlantikoa bigarrena da tamainari dagokionez, eta gainazal ozeanikoaren %22 betetzen 
du, 82.000.000 km2-rekin. Ipar hemisferioan urrutien dagoen lekua Maroko eta Florida artean 
dago; hots, 7.200 km-tara.   Ekuatorearen hegoaldean, lekurik urrunena Guinea eta Brasil artean 
dago, 9.600 km-tara. Batez besteko sakonera 3.600 km-koa da, eta gehienezko sakonera 
Puerto Rico-ko hobian dago: 8.648 km. Atlantikoaren izena Atlantidatik dator, greziar mitologi-
aren arabera, itsasoak irentsi zuen kontinentea izan zena. 

Ozeanoek 1.385 mila milioi km3-ko ur gazi dute; hots, hidrosferaren %97,2 (lurrean dagoen ur 
kopuru osoa).  Jatorriz, itsasoko ura geza zen, baina gatz mineralez betetako isurketa-urak oz-
eanoetan isuri ziren. Ordutik aurrera batez besteko gazitasuna 34,4 gramo ingurukoa da litroko, 
eta egonkor mantentzen da. Uraren tenperatura, azaleran, 30 eta 0 gradu artekoa da, latitudeen 
arabera, baina ur sakonetan, batez besteko tenperatura 2 gradu ingurukoa da. 

Uraren zikloan duten eginkizun nagusiaz gain, ozeanoek klimaren erregulazioan parte hartzen 
dute.  Itsas korronteek, hala nola Golkoko Korronteak, eragin zuzena dute aldameneko inguruen 
klimaren leuntasunean.  Ozeanoek CO2 kopuru handia xurgatzen dute, eta oxigenoa igortzen 
dute. Horrek, berotegi efektua mugatzen du.  Baina gainazaleko ura xurgatzeko almena asetzen 
ari da, eta planetaren berotze orokorrak eragin du itsasoaren maila handitzea, glaziarrak urtzen 
dituen dilatazio termikoarengatik.

mila milioi


