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8 Пътешественик в океана
Изследователят Енрик Сала ще те подготви за
път, като ти разкаже своите приключения в океана.

1 Северен Атлантически океан 10
Стани свидетел на спасяването на делфин афала по време
на първата ти спирка в сафарито.
2 Карибско море 12
Гмурни се в пъстроцветния коралов риф край Белиз.
3 Индийски океан 14
Проследи шампиона по плуване – кожестата костенурка.
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най-голямата риба в света.
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Разходи се сред колонията на императорските пингвини.
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щури факта
за нашия свят
Около две трети 4
от всички известни

торнада
в света
се случват
в САЩ.
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Великата
китайска
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20 900 км –
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повече от
дължината
на континента

Африка.

© KMI IMAGES / ALAMY STOCK PHOTO (БИГ БЕН)

влеoз
бърз
в час

ОТ КИМБЪРЛИ ФОРКНЪР

НА

И
Р
А
Ф
СА

ЕНРИК САЛА,

С
изследовател на
National Geographic

РЕБЕКА ХЕЙЛ / NG (САЛА); ДЖОН К. Б. ФОРД / URSUS / SEAPICS.COM (НАРВАЛ)

ОТ АНДРЕА САЙЛЪН
ИЛЮСТРАЦИИ: ТАЙСЪН МАНГЕЛСДОРФ
Да се сблъска лице в лице с акули и медузи е просто поредният работен ден за морския еколог Енрик Сала.
Като изучава океаните, той помага за опазването им. Научи повече за приключенията на Сала, преди сам
да тръгнеш на пътешествие. Ще се качиш на въображаема подводница и ще се отправиш на подводно
сафари, за да се срещнеш с морски видри, пингвини и други същества. Така ще разбереш колко е важно
да се грижим за океана. Прочети интервюто със Сала и после се гмурни под вълните!
Nat Geo Kids: Как помагаш за спасяването
на океана?
Е. С.: Пътувам с други учени към найдалечните кътчета на моретата, за да
изучавам и снимам растенията и
животните там. Екипът ми изследва също
как замърсяването и прекомерният
риболов засягат тези райони. После
използваме направените открития, за да
убедим световните лидери да прокарат
закони в защита на океанските
екосистеми.
NGK: Често оставаш в морето седмици
наред. Какво винаги носиш със себе си?
Е. С.: Книги, специалния ми водолазен
часовник и натурален шоколад!
NGK: Как изглежда един обикновен ден,
когато сте на експедиция?
Е. С.: В 8,30 ч сутринта вече сме в
морето. Часове наред плуваме и снимаме
морските обитатели. Понякога спускаме
миниподводница на дълбочина почти 450 м
до „зоната на здрача“, където не прониква
почти никаква естествена светлина и
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където живеят животни като
светещите акули и т.нар. гребенести.
По залез сме обратно на кораба.
NGK: Кое е най-странното нещо, което
ти се е случвало по време на работа?
Е. С.: Веднъж се гмурках в Тихия океан,
когато усетих нещо да ме дърпа за косата.
Обърнах се и видях голяма риба, наречена
червен луциан! Сигурно беше решил, че
вързаната ми коса е нещо за хапване.
Оттогава се гмуркам с качулка – в случай
че пак налетя на риба, която обича коса.
NGK: Кое е любимото ти морско
животно?
Е. С.: Нарвалът –
арктически кит с
дълъг бивник,
който стърчи от
главата му.
Удивително,
уникално животно!
Затова трябва да
съхраним моретата – за да не загубим
нарвалите и други морски животни. Всеки

човек може да помогне.
NGK: Има ли други
причини да опазваме
океаните?
Е. С.: Океанът е не просто
дом на морските
растения и животни.
Океанът произвежда много
кислород, от който зависи
оцеляването на живите
същества на сушата. Ако се
замърси прекомерно, това ще
изложи на риск живота във и
извън моретата.
NGK: Могат ли децата също да
помогнат?
Е. С.: Разбира се. Дори прости неща –
например ако използваме не полиетиленови
торбички, а такива за многократна
употреба. А когато децата правят нещо
добро за планетата, това напомня на
възрастните, че те също трябва да се
погрижат за Земята.
NGK: Читателите ни тръгват на подводно
сафари. Какво ще ги посъветваш?
Е. С.: Очаквай неочакваното. Океанът е
пълен с изненади. А след като се върнат от
пътуването, нека помогнат за опазването
на моретата.

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
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АФАЛИ

Н

авлизайки в морето, забелязваш половин
дузина лодки, които обикалят около нещо
в един блатист район. През перископа
успяваш да видиш какво става. Там има
малък делфин афала с нещо оплетено около врата
му! Лодките са на няколко различни агенции,
които имат обща цел: да спасят делфина от
душащия го капан. Една от лодките разгъва
мрежа зад афалата и започва да я обикаля.
Другите лодки бавно се приближават, за
да накарат делфина да влезе в мрежата.
Контакт! Биолозите сграбчват животното,
пускат го върху плаващото платнище и бързо
го освобождават от боклука – стара гумена
лента. Следва бърз ветеринарен преглед,
след което пускат делфина да си ходи. Той се
стрелва напред, без да се обръща – щастлив,
че вече нищо не го души и наранява.
„Това е най-лошият случай на заплитане,
който съм виждала – казва биоложката Джени
Лиц. – Лентата беше оставила дълбоки
наранявания по цялото тяло.“ За нещастие
любимите морски зони на афалите ги излагат
на по-големи подобни рискове в сравнение с
други видове. Делфините афала живеят близо
до брега – във води с по-голяма концентрация
на отпадъци и стари рибарски такъми, които
морето отнася от брега или пък корабите губят.
На тръгване към открито море си повтаряш
съветите на Лиц: „Не изхвърляй отпадъците в
морето и вържи здраво всичко, което може да
падне от лодката“.
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Тръгнахте ли?
Да. Видяхме как
спасяват делфин.
От какво?
Боклук, оплел се около врата му.
Ужас!
Така е. Хората
трябва повече
да внимават.

