
CORRENTS OCEÀNICS: Un corrent oceànic és una massa d'aigua de mar en moviment respecte de l'aigua que l'envolta. Es poden classificar en:

Corrents oceànics superficials

- Es generen a partir dels vents superficials dominants
- Són moviments de masses d’aigua horitzontals
- Degut a l’efecte Coriolis es desvien formant espirals que giren en sentit horari a l’hemisferi Nord i al contrari en el Sud
- Els 5 grans girs oceànics del món són: (1) Pacífic Nord (2) Pacífic Sud  (3) Atlàntic Nord (4) Atlàntic Sud (5)Oceà Índic
- Poden ser freds o càlids
- A les zones subtropicals, com els vents Alisis bufen d’est a oest, provoquen afloraments en els marges occidentals del continents. Aquestes 

aigues són més fredes i generen corrents freds. 
- En el marge oriental dels continents es generen corrents càlids
- Els corrents originats a la zona polar àrtica són totes fredes

Corrents oceànics profunds o termohalins

- Es formen per les diferències de densitat de les aigües: diferències termohalines. L’aigua freda i/o salada és més densa i s’enfonsa
- Són moviments de masses d’aigua verticals
- S’originen prop de les costes de Greenlàndia en l’hemisferi nord i a les costes de l’Antàrtida en l’hemisferi sud
- En aquestes zones polars l'aigua és freda i més salada, cosa que fa que davalle cap a capes profundes de l'oceà i s'estenga cap a l'equador 

on les aigües més càlides es desplacen cap a la superfície
- Així es genera una gran circulació d'aigua: pel fons circula aigua freda (que permet més dissolució d'oxigen) i per la superfície, aigua càlida
- Les zones on l'aigua del fons puja cap a la superfície es denominen afloraments i es caracteritzen per ser riques en nutrients i oxigen, tenir 

abundància de plàncton i gran quantitat de peixos
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Els 5 grans girs oceànics:
(1) Pacífic Nord (2) Pacífic Sud  (3) Atlàntic Nord (4) Atlàntic Sud (5)Oceà Índic
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