
Твоє Творіння
№ 72

ОКЕАНСКІ ГЛИБИНИ

зберігають свідчення
Божої величі

Ісус сказав Своїм учням: 
«…можливо все Богові» 

(Євангеліє від Матвія 19:26). 
Коли ми вивчаємо глибини 

океану – ми бачимо 
підтвердження цих слів!

За допомогою 
ехолоту 
океанографи 
створили мапу 
дна Атлантичного 
(на малюнку) та 
інших океанів.
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Рекорд за глибиною піймання 
належить абіссобротулі. 
Цю рибу виявили на глибині 8370 
м в океанічному жолобі Пуерто-
Ріко. Тиск там – 
82 737 кПа!

Abyssobrotula galatheae

Дно океану
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Поверхня
океану Ця діаграма показує, що 

основна частина океану 
заглиблена у вічну пітьму.

W
ik

im
e
d
ia

За задумом Творця 
кашалоти здатні 
занурюватися на глибину 
близько 2 км. Там вони 
знаходять свою їжу – 
гігантських кальмарів і 
восьминогів. Кашалот – 
один з небагатьох морських 
мешканців, хто може 
швидко занурюватися і 
підніматися без шкоди для 
себе.

Морський слимак живе на 
глибині 7 км від поверхні моря. 
Тиск води на цій глибині можна 
порівняти з тим, якщо б 1600 
слонів встали на дах мало-
літражного автомобіля.

Морський слимак
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КРОСВОРД

За горизонталлю: 2. качкодзьоб
3. всесвіт 4. природа 5. небо
7. Творець 9. наука
За вертикаллю: 1. мова 3.
відображення 4. палац
6. Слово 7. мета

Відповіді на кросворд з журналу
«Твоє Творіння» № 70

Hans Hillewaert

За горизонталлю:
2. _______ – це підйом холодної води, багатої 
на мікроскопічні організми, з глибоких 
придонних шарів океану до його поверхні.
5. Дно океанів лежить на вулканічній породі, 
яка називається _______.
6. _______ покриває три чверті нашої планети.
10. Велика річка всередині океану називається 
_______.
11. В Маріанській западині _______ в тисячу 
разів перевершує той, що ми відчуваємо на 
поверхні.

Всі слова, що використані в кросворді,
є в журналі «Творець» № 72

За вертикаллю:
1. Середня _______ води в Світовому океані
всього 4 градуси Цельсія.
3. _____________ – це рух води в океані, а також в акваріумі, де 
створюється штучно.
4. _______ найбільш досліджено вченими серед усіх циклічних течій.
7. Прибор, за допомогою якого вчені вивчають океанські глибини, 
називається _______.
8. Хвиля _______ має величезну довжину, але не обов'язково висоту.
9. _______ Місяця піднімає весь океан, породжуючи припливи.
12. Середня _______ води в океанах становить приблизно 3,5 відсотка.

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї
Глибинні океанічні течії Сіль, тиск і турбота

Хочете дізнатися, наскільки солона вода в океані? 
Розмішайте 1,5 чайної ложки звичайної кухонної солі в 
1 склянці води. З дозволу батьків спробуйте одну 
крапельку цієї суміші (ні в якому разі НЕ ПИЙТЕ її!). 
Яка вона на смак?
   Чим більше глибина, тим вище тиск води. Попросіть 
батьків проколоти цвяхом у дволітровій пластиковій 
пляшці три отвори: на відстані 2,5 см, 15 см і 25 см від її 
дна. Поставте пляшку в кухонну мийку, наповніть її 
водою і спостерігайте. З якого отвору вода буде 
виливатися сильніше? Чому?
   А ще обговоріть на сімейній раді: чи не завести вам 
вдома акваріум? Рішення повинно бути серйозним і 
відповідальним. Доглядати за рибками – непроста 
справа, вона вимагає від вас зосередженості, терпіння і 
постійної турботи. Вам не можна буде забути про них 
навіть на день або відмахнутися від своїх обов'язків. І, 
звичайно ж, зовсім недобре вийде, якщо ви звалите всі 
ці обов'язки на батьків.
   Подумайте про те, що Господь піклується про всю рибу в 
Світовому океані, а також про кожен Свій витвір, великій і 
маленький. Про мільярди мільярдів істот! І Він не бере 
вихідних в Своєму нескінченному терпінні і милосерді.
Якщо ви прийняли рішення – не біжіть відразу купувати 
акваріум і рибок. Пошукайте спочатку в місцевій 
бібліотеці або в інтернеті інформацію про те, як 
піклуватися про своє крихітне море.

Форма

Паличка

Кубики льоду

Межа руху холодної
води на дні форми 

На прикладі простого експерименту розберемо-
ся, як Господь Ісус Христос формує глибинні 
течії в океані. Вам знадобляться велика чашка, 
прозора форма для запікання, ємність для виго-
товлення кубиків льоду, тонка паличка, а також 
синій харчовий барвник і проста вода з крану.
Додайте 15 крапель синього барвника в чашку, 
наповнену водою, і добре перемішайте. 
Заповніть підфарбованою водою ємність для 
виготовлення льоду і помістить її в морозильну 
камеру. Дочекайтеся, щоб вода добре замерзла. 
Заповніть на дві третини водою кімнатної 
температури прозору форму для запікання. 
Помістіть туди кілька синіх кубиків льоду, 
закріпивши їх, щоб не спливали, тонкої 
паличкою. Спостерігайте 10 хвилин за тим, 

що відбувається. Запишіть 
свої спостереження.
Холодна синя вода 
рухається від кубиків 
льоду уздовж дна форми, 
тому що вона важча, ніж 
вода кімнатної 
температури. Те ж саме 
відбувається при 
виникненні глибинних 
океанських течій.
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