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ЯКОГА КОЛЕРУ 
МОРА?



ПАГОДНЫЯ 
АКІЯНСКІЯ 
ПУСТЫНІ 
блакітныя.

З усіх колераў спектра чыстая марская вада адбівае 
збольшага кароткія светлавыя хвалі – блакітны, сіні, 

фіялетавы. 



«Чырвоная» частка спектра ідзе на награванне 
вады і актыўна паглынаецца фітапланктонам – 

дробным багавіннем. Вада там, дзе багата 
фітапланктона, цёмна-сіняя.



ПРЫБЯРЭЖНЫЯ 

ВОДЫ ЗЯЛЁНЫЯ.
Бліжэй да берага 
вада насычаецца і 
часцінкамі грунта, 
планктонам. Яе 
празрыстасць 
змяншаецца. 
Далучаюцца 
зялёныя хвалі.



Ад прымясяў вада ў моры можа жаўцець, 
асабліва там, дзе ў мора ўпадаюць буйныя рэкі.



КОЛЕР 
ЗАЛЕЖЫЦЬ І АД 

ПРАЗРЫСТАСЦІ 
ПАВЕТРА, І

 АД ВЫШЫНІ 
СОНЦА НАД 

ДАЛЯГЛЯДАМ. 

БЫВАЕ, КОЛЕР МОРА ЗМЯНЯЕЦЦА  НА ВАЧОХ.



Пры слабым асвятленні марская вада 
падаецца цёмнай.



Якія 
«каляровыя» 
моры ёсць на 
карце свету? 
Якія колеры 
лішнія?



ДА ЯКІХ АКІЯНАЎ НАЛЕЖАЦЬ 
ГЭТЫЯ МОРЫ:

ЧОРНАЕ
БЕЛАЕ
ЖОЎТАЕ
ЧЫРВОНАЕ



ДА ЯКІХ АКІЯНАЎ НАЛЕЖАЦЬ 
ГЭТЫЯ МОРЫ:

ЧОРНАЕ - Атлантычны
БЕЛАЕ – Паўночны ледавіты
ЖОЎТАЕ - Ціхі
ЧЫРВОНАЕ - Індыйскі



ЦЁПЛАЕ ЦІ ХАЛОДНАЕ –

        ЯКОЕ ЛЕПЕЙ 
І ЧАМУ?



якую ваду лепей 
піць?

цёплае 
мора

халодна
е мора



Ваду лепей піць

з халоднага мора.
Як правіла, вада ў цёплых марах 

саланейшая. Таму вада з халоднага мора 
агулам  не такая шкодная. Цягам  5-7 дзён 
яе можна піць у невялікай колькасці без 

значных праблем.



у якім моры 
больш рыбы?

цёплае 
мора

халодна
е мора



Больш рыбы

у халодным моры,
магчыма, таму, што рыбы дыхаюць 

кіслародам, распушчаным у вадзе. А 
чым цяплейшае мора, тым 

канцэнтрацыя распушчаных газаў 
меншая.



у якім моры 
лягчэй плысці?

цёплае 
мора

халодна
е мора



Лягчэй плыць у цёплым моры.
Цёплае мора 

саланейшае, значыць, вада ў ім  мае 
большую шчыльнасць. Адпаведна, 

цела ў шчыльнай вадзе не тоне, 
чалавеку трэба менш высілкаў, каб 

трымацца на вадзе.
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