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Znečištění moří

• Znečištění moří a oceánů  stále více ohrožuje 
život mořských živočichů (degenerace, 
neplodnost, choroby kůže)

• Jedovaté látky se usazují v planktonu, 
živočichové lovící plankton tyto toxiny 
vstřebají do svého těla a  sami jsou pak 
zdrojem jedu v pokračujícím potravinovém 
řetězci

• Koncentrace jedu se zvyšuje v následných 
článcích potravního řetězce

• Živočichům na konci řetězce mohou způsobit

toxiny v potravě neplodnost a pomalou smrt

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Obvious_water_pollution.jpeg>



Ropné havárie a námořní doprava

• Příčiny znečištění : ropné havárie, unikající olej, převážení 
vody (zátěž prázdného tankeru) s invazivními druhy

• Zamoření vody ropou způsobuje nedozírné následky  
rybám, ptákům (ropa slepí peří) i savcům  (choroby kůže)

• Problémem je vypouštění špinavé vody (například 

po vymytí  cisteren) při námořní dopravě. Ta se má sice 
čistit, místo toho je často tajně vypuštěna v noci do moře

• Vodu znečišťuje také odhazovaný náklad, podle 
neověřených informací ztratí kontejnerové lodě až 10 tisíc 
kontejnerů ročně



Další znečištění moří

• Pochybné podnikání firem - často  „uskladňují“ v moři 
nebezpečný odpad, nebo jej vyváží do rozvojových zemí

• Radioaktivita v moři – zkušební výbuchy raket, zpracovávání  

a ukládání jaderného odpadu, ztracená munice a reaktory

• Těžba nerostných surovin ničí mořský ekosystém,  jsou při ní 
uvolňovány toxické látky, kaly, oleje a jíl

• Zemědělství  užívá hnojiva a pesticidy - zbytky těchto 
chemických látek déšť spláchne do řek, odtud doputují

až do moří. Mnoho řek na dolním toku chrlí jako stoka

do moře bez ustání odpadní látky z měst a průmysl.výroby



Nadměrný rybolov

Celosvětová poptávka po rybách
oslabuje populace mořských ryb

• Velká část populace ryb je ulovena 

dříve, než dosáhne dospělosti 

a může zahájit rozmnožování,

ekosystém v mořích a oceánech 

je ohrožen nešetrným způsobem lovu, nedodržováním   
mezinárodních dohod o množství nalovených ryb za rok

• Při  lovu do sítí zahyne velké množství  vzácných savců a želv,

protože jim síť nedovolí  vyplavat k hladině a nadechnout se

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krabbenkutter_Ivonne_Pellworm_P5242390jm.JPG>



Znáte odpověď?

Jedno  moře již na nadměrný rybolov doplatilo. Uhádnete, 
které to je?

Za jednu z nejhorších používaných metod rybolovu 
ekologové považují „bottom trawling“.  Víte, v čem tato 
nešetrná metoda spočívá? 



Znáte odpověď?

Jedno  moře již na nadměrný rybolov doplatilo. Uhádnete, 
které to je?

Černé moře

Za jednu z nejhorších používaných metod rybolovu 
ekologové považují „bottom trawling“. Víte, v čem tato 
nešetrná metoda spočívá?      Těžké  tažné sítě rozrývají 
mořské dno, jedná se o obří konstrukci na kolečkách, 
která devastuje vše co jí přijde do cesty.




