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HMS Challenger 1875

Batiscafo Trieste

O abismo Challenger

O abismo Challenger é o punto máis profundo
medido nos océanos. Atópase no grupo das
illas Marianas no final sur da fosa das
Marianas. Estas fosas teñen unha lonxitude é
de 2550 km e posúe aproximadamente 70 km
de ancho. A terra máis próxima é a illa Fais,
unha das illas exteriores de Yap 289 km ao
suroeste e Guam 306 km ao nordés. O punto
obtén o seu nome grazas ao barco da Mariña
Real Británica HMS Challenger, que foi o
descubridor da fosa en 1875.

A expedición do HMS Challenger (decembro de
1872 maio de 1876) foi a primeira en sondar as

profundidades coñecidas hoxe día como o abismo de Challenger. A primeira sondaxe foi feito o 23
de marzo de 1875. A profundidade rexistrada foi de 4.475 brazas (8.184 m), baseada en 2
sondaxes separadas. Para medir a profundidade dos océanos, o Challenger empregou o método
tradicional de arriar cable, cun peso no seu extremo, ata alcanzar o fondo.

En 1951, uns 75 anos logo do seu descubrimento, a fosa das Marianas ao completo foi explorada
polo navío da Armada Real Británica HMS Challenger, chamado así polo barco da expedición
orixinal. Durante esta travesía, a parte máis profunda da fosa foi medida usando sondaxe por eco,
unha forma moito máis precisa e sinxela de medir a profundidade que o equipo de sondaje usado
na expedición orixinal. O HMS Challenger mediu unha profundidade de 5.960 brazas (10.900 m).

O 23 de xaneiro de 1960, o batiscafo suízo Trieste de 51 t.,
adquirido pola Armada dos Estados Unidos, descendeu ao
fondo oceánico, tripulado polo oceanógrafo Jacques Piccard
(que xunto co seu pai Auguste Piccard deseñou o sumerxible
usado no descenso) e o tenente Don Walsh. Comezaron o
descenso á 8 da mañá e tardaron catro horas e 48 minutos en
chegar ao fondo. Estiveron 20 minutos observando o
panorama e retornaron en apenas 3 horas e cuarto. A viaxe
foi autónoma, sen cables que unisen o batiscafo co barco
nodriza (USS Wandank) e as comunicacións, con frecuentes
interrupcións, facíanse mediante un teléfono que se amplificaba como un soar. Determinaron que o
fondo da fosa atopábase a 11034 metros da superficie.

En 1984, un navío oceanográfico xaponés estudou o fondo cun soar e estimou a profundidade do
abismo en 10.923 metros.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. En ques fosas se atopa o abismo Challenger?
2. En que océanos se atopan
3. Por que se chama así o abismo?
4. Quen fixo a primeria medición del?
5. Que método empregaron para facela? ¿Qué profundidade saiu das medicións?
6. Que método se utilizou para medilo en 1951?
7. Cando descenderon por primeira vez ao abismo?
8. Como se chama o aparello emregado para o descenso?
9. Canto tempo lle levo o descenso e máis o ascenso?
10. Que medición fixeron?


