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ÇFARË DUHET TË DIJMË

 Nga cilët lloje të ujërave përbëhet hidrosfera?

 Sa është sipërfaqja e Detit Botëror?

 Çfarë janë oqeanet?

 Cilët janë 4 oqeanet që përbëjnë Detin Botëror?

 Cili është oqeani më i madh me sipërfaqe, e cili është oqeani

më i vogël me sipërfaqe?

 Çfarë janë detërat?

 Përmend disa detëra më të njohur?

 Çfarë kuptojmë me vijë bregdetare?

 Çfarë kuptojmë me bregdet?

 Përmend disa kanale ujore që kanë shkurtuar rrugët detare? 1



DETI  BOTËROR 

 Hidrosfera paraqet mbështjellësin ujor në planetin Tokë.

 Hidrosfera përbëhet nga këto lloje të ujërave: ujërat e oqeaneve, ujërat e

detërave, liqeneve, lumenjve, përrenjve, përrockave, moçaleve, ujërat

nëntokësor dhe ujërat atmosferik.

 Ujërat zakonisht kategorizohen në tre grupe (lloje): ujërat e Detit Botëror

(oqeanet dhe detërat), ujërat tokësorë dhe ujërat atmosferik.

 Deti Botëror është me sipërfaqe prej 361 milion km², duke mbuluar 71%

të sipërfaqes së planetit Tokë.

 Deti Botëror përbëhet nga këto 4 oqeane: Oqeani i Qetë (Paqësor),

Oqeani Atlantik, Oqeani Indian dhe Oqeani i Ngrirë i Veriut.

 Oqeanet janë sipërfaqet më të mëdha ujore në planetin Tokë.
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Foto. 1. Oqeanit Atlantik parë 

nga Ishujt Azore.

Foto. 2. Oqeani Indian parë 

nga Ishujt Sejshele.



 Oqeani i Qetë me sipërfaqe prej 180 milion km², është oqeani më i madh

në Tokë.

 Ndërsa Oqeani i Ngrirë i Veriut me sipërfaqe prej 13 milionë km², është

oqeani më vogël në Tokë.

 Oqeani i Qetë gjendet në mes brigjeve perëndimore të Amerikës Veriore e

Amerikës Jugore dhe brigjeve lindore të Azisë dhe Australisë.

 Oqeani Atlantik gjendet në mes brigjeve lindore të Amerikës Veriore e

Jugore dhe brigjeve perëndimore të Evropës e Afrikës.

 Oqeani Indian gjendet mes Afrikës, Azisë dhe Australisë.

 Ndërsa Oqeani i Ngrirë i Veriut shtrihet duke filluar nga brigjet veriore të

Evropës, Azisë dhe Amerikës Veriore e duke shkuar deri në Polin e Veriut.
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 Oqeani me thellësi më të madhe është Oqeani i Qetë (Paqësor), në të cilin

pika më e thellë arrin thellësi prej 11.034 metra dhe ajo gjendet në afërsi

Ishujve Marijane.

 Detërat janë sipërfaqe ujore më të vogla se sa oqeanet, dhe ata njëherit

kanë kontakt me oqeanet.

 Sipas vendpozitës që kanë, detërat mund të jenë: skajor, mesdhetar dhe

ndërishullor.

 Detërat skajor shtrihen në skajet e oqeaneve, pra ata njëherit përbëjnë

pjesë të oqeaneve.

 Detërat mesdhetar gjenden në brendi të kontinenteve dhe lidhjen me

oqeanet e realizojnë përmes ngushticave detare.

 Detërat ndërishullor janë ato detëra që gjenden mes ishujve.
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 Si detëra më të njohur janë: Deti Mesdhe, Deti Adriatik, Deti i Zi, Deti

Baltik, Deti Arab, Deti i Kuq, Deti Verior, Deti i Beringut etj.

 Vija ku preket toka me detin quhet vijë bregdetare.

 Brezi i hollë i tokës i cili shkon përgjatë bregut të detit quhet bregdet.

 Me rëndësi është për tu theksuar se fundi i oqeaneve dhe detërave nuk

është i rrafshtë, por në fundin e tyre kemi gropa të thella, çarje, ngritje në

formë të maleve nënujore etj.

 Relievi nënujor paraqitet me ndihmën e izobateve.

 Izobatet janë vija të lakuara e të mbyllura që bashkojnë pikat me thellësi

të njejtë.

 Njeriu për t’i shkurtuar rrugët detare ka hapur kanale, ku si më të njohura

janë: Kanali i Panamasë, Kanali i Suezit dhe Kanali i Kilit (në Gjermani). 6



Foto. 3. Deti Mesdhe, njëri nga 

detërat më të mëdhenj në Tokë.

Foto. 4. Vija bregdetare dhe 

bregdeti zallor. 
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