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O Mar

O mar ou océano é unha grande masa de auga salgada (de 1.350.000000 km2) que 
ocupa ¾ partes da superficie da Terra e contén mais do 97% da auga que existe 

no noso planeta. É tan grande, variado e complexo que ata o de agora o 95% da súa 
extensión permanece inexplorada.

Toda esta auga non cubre 
un fondo de terra plana e 

uniforme, senón que agocha grandes 
chairas, montañas e cantís que se 
elevan miles de metros sobre o 
fondo e extensos vales, coma os que 
podemos ver na terra. 
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A composición da auga do Mar

Como xa sabes, a auga do mar é salgada. Isto é debido á concentración de sales 
disoltas que contén, de media uns 35 g de sal (dúas culleradas) por cada litro de auga. 

Ademais, moitos outros elementos e compostos están presentes nos nosos océanos, 
por exemplo potasio, calcio ou magnesio, entre outros. Estes elementos tamén forman 
parte de nós, e teñen un papel fundamental no correcto funcionamento das funcións 
corporais; poden formar parte dos nosos ósos, colaborar no movemento dos músculos ou 
na transmisión dos impulsos nerviosos.

A profundidade media do mar é de 4.000m, pero en algúns puntos coma as foxas 
mariñas pode acadar 11.000m. En comparación, si o monte Everest(o mais alto do 

planeta) repousara sobre este punto, o seu cumio estaría a mais de 2.000m baixo a auga.

10,994 m

5,000 m2,000 m

8,848 m 
Monte Everest

O movemento do Mar

A auga do mar circula por todo o planeta formando parte do ciclo da auga, xunto coa 
auga doce. Así, está constantemente mesturándose e movéndose dun lado a outro, 

e tamén evaporándose e precipitándose seguindo este ciclo. Que quere dicir isto? Que 
todos os mares e océanos están conectados, e por tanto, calquera cousa que botemos 
ao mar pode viaxar moi lonxe e incluso pode volver á súa orixe. Ademais, a auga no mar 
realiza tres tipos de movementos: 

 Ondas

 Mareas 

 Correntes mariñas
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As ondas son ondulacións da superficie da auga causadas polo 
vento. A altura das ondas depende por tanto da forza do vento e 

existe unha escala para clasificar a intensidade do vento en función (entre 
outras cousas) de como sexan as ondas que vemos no mar, chámase Escala de 
Beaufort.  

As mareas son subidas e baixadas do nivel do mar que se producen 
aproximadamente cada 6 horas. Están provocadas pola atracción 

gravitaría da lúa e en menor medida a do sol. Cando a marea está no máis alto, 
chamámoslle preamar e cando está no máis baixo, baixamar.   
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As correntes mariñas son desprazamentos de grandes masas de 
auga duns puntos do planeta a outros. Hai dous tipos de correntes: 

as cálidas superficiais (en vermello) que son provocadas por ventos e as frías 
profundas (en azul) que son provocadas por diferencias de temperatura e 
cantidade de sal entre distintas masas de auga.
   

Este é o movemento mais importante, pois conecta todos os mares e ten o 
papel imprescindible de regular o clima a nivel planetario.  

As condicións ambientais nos océanos son moi diversas. Así, unhas zonas son 
frías e outros cálidas, hainas pouco profundas e outras que acadan miles 

de metros de profundidade, algunhas son ricas en nutrientes e outras son 
auténticos desertos azuis. Esta variedade nas condicións ambientais sustenta 
un gran número de formas de vida que se relacionan entre si, conformando un 
sistema de relacións moi complexo que nos conecta a todos, dende bacterias 
ata os grandes mamíferos e o ser humano. 
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Activ idade

Investiga  sobre  os  Mares  e  Océanos

Aínda que nos refiramos aos mares e océanos coma si foran o mesmo, non son 
exactamente iguais. A diferencia principal entre eles é o tamaño. Os mares 
son xeralmente mais pequenos que os océanos e están parcialmente pechados 
por terra, coma no caso do Mar Mediterráneo. 
Elabora unha lista de mares e océanos do mundo (podes axudarte dos libros da 
biblioteca ou buscar en internet). Logo contesta ás seguintes preguntas:

• Cal é o mais grande? 

• E o mais pequeno? 

• En cal está a zona máis profunda e que nome ten?
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Os Ecosistemas Mariños

Un ecosistema é un sistema dinámico constituido por unha comunidade de organismos 
(como as plantas e os animais) e o seu medio ambiente. Os ecosistemas mariños 

están formados por prantas e animais que viven na auga do mar e interaccionan entre sí, 
dende os mais pequenos ata os mais grandes.

Tendo en conta onde viven os diferentes seres mariños, podemos distinguir tres grandes 
grupos:

O bentos (do grego 
b e n t h o s : “ f o n d o 
mariño) son o conxunto 
de organismos que viven 
sobre o fondo mariño 
ou en estreita relación 
con este (algúns 
incluso enterrados). 
C h a m á m o s l l e s 
organismos bentónicos 
e un exemplo son as 
navallas.

O nécton (do grego nekton: “flotar” 
ou “nadar”) compóñeno os organismos 
que viven no medio da auga, pero son 
quen de nadar activamente. Neste grupo 
estarían moitos peixes (coma a pescada), 
réptiles e mamíferos mariños, pero 
tamén os moluscos (coma os calamares e 
os chocos).

O plancto (do grego plankton: “errante”; 
esta palabra ten a mesma raíz que 
“planeta”). É un grupo diverso composto 
por organismos, xeralmente microscópicos, 
que non poden nadar contra a corrente 
e que viven “flotando” no medio da auga. 
Dentro do plancto diferenciamos entre 
fitoplanto (do grego phyto: “planta”), que 
son organismos que utilizan a enerxía do 
sol para alimentarse, e zooplanto (do grego 
Zoo: “animal”), que inclúe aos organismos 
que se alimentan de outros para obter a súa 
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No mar, calquera pode comer ou ser comido. Nos ecosistemas, tanto mariños coma 
terrestres, todos os organismos están conectados. A enerxía do sol é captada e 

utilizada polo organismos “produtores” (fotosintéticos) para transformar os elementos 
do entorno e incorporalos ao seu propio corpo. Estes produtores serven de alimento 
para os consumidores primarios (herbívoros) que, a súa vez, serven de alimento para 
os consumidores secundarios (carnívoros). Pode haber varios niveis de consumidores. 
Existe outro grupo, os descompoñedores, que devolven ao entorno a materia procedente 
dos organismos mortos. Este diagrama amosa as relacións que se establecen entre os 
seres que habitan nun ecosistema mariño (incluído o ser humano).
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Activ idade

Investiga  sobre  os  Mares  e  Océanos

Selecciona catro peixes que atopes a miúdo na peixería. Cando os teñas, busca 
información na web sobre eles, 

• ¿a que grupo pertenecen?

 A. plancto
 B. nécton 
 C. bentos

• ¿Que comen?
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Os Peixes

De todos os animais mariños, o grupo mais coñecido por todos son os peixes. Ademais 
son o obxectivo principal das actividades pesqueiras en todo o mundo.

Os peixes son vertebrados acuáticos que se reproducen por medio de ovos e respiran 
por branquias. Están dotados de aletas para desprazarse e soen estar recubertos 

Hai moitísimas especies de peixes. Ata agora coñecemos unhas 27.000 pero, como xa 
vimos, quedan moitas especies por descubrir. Moitas desas especies son obxecto 

da pesca con fins alimenticios. O peixe constitúe un alimento con tantas proteínas coma 
a carne, rico en vitaminas e minerais. Ademais, algunhas variedades son tamén unha 
importante fonte de Omega 3, que son compostos moi beneficiosos para a saúde. En 
Galicia consumimos de media case 30Kg de peixe por persoa cada ano.

Liña lateral

Aletas dorsais

Pinnulas

Quilla

Escamas

Aleta caudal

Aleta pectoral

Aleta analAleta pelviana
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…moitos peixes teñen un órgano sensorial  moi característico? 
É a l iña lateral ,  que recibe estímulos de presión para detectar 
movemento nos arredores cando a vista fal la.  É coma un sexto 
sentido que fai que moitos peixes sexan moi sensibles.  Si os 
humanos tiveramos l iña lateral ,  seríamos quen de sentir que chega 
alguén a varios metros de distancia sen precisar a vista. 
…as escamas dos peixes teñen aneis de crecemento, coma os 
troncos das árbores? Podes contar os anos de vida dun peixe 
vendo á lupa unha das súas escamas. Cada l iña escura representa 
un inverno no que medrou máis lentamente que no verán.

Q
S ab í a s 

ué? 

Zona de crecemento

1 ano

2 anos

3 anos

4 anos
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Activ idade

Investiga  sobre  os  Mares  e  Océanos

Pedide na casa que vos garden escamas de diferentes peixes para levar ao 
colexio. Metede as escamas de cada peixe nun sobre co seu nome escrito por 
fora. Na aula de ciencias, observade baixo a lupa as diferentes escamas e 
contestade as seguintes preguntas:

1. Atopades os aneis de crecemento? 

2. Cal é o peixe mais novo? Cantos aneis contades?

3. E cal é o mais vello? Cantos aneis contades?

Busca na web algún peixe común que teña liña lateral e contesta as seguintes 
preguntas:

1. Para que usa a liña lateral? 

2. Que pasaría si non a tivera?

3. Fai un debuxo esquemático dun peixe e indica cun círculo onde se atopa 
a liña lateral
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