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MOŘE



Charakteristika ekosystému moře:

 Jsou to okrajové části oceánů

 Jsou to rozsáhlá území

 Mají různou hloubku, teplotu, slanost, množství minerálních 
látek

 Mají velký význam pro koloběh vody v přírodě

 Jsou největším producentem kyslíku na světě /fotosyntéza/

 Jsou zdrojem hospodářsky významných organismů/ryby, savci, 
řasy,…/



Rostliny moří

 Rostlinstvo moří tvoří fytoplankton

Nejvýznamnějšími rostlinami moří jsou řasy a sinice

Řasy 

Podle obsahu barviva dělíme je na zelené, hnědé, červené.

Řasy zelené – vyskytují se v hloubkách do 200 metrů, produkují nejvíce 

kyslíku, jsou zdrojem potravy ryb. 

Výtažky z nich se používají v lékařství, nebo jako potravinový

doplněk.  



Volně vznášející se řasa                                Řasa na mořském útesu

Pobřeží moře zbarvené zelenou řasou



Řasy hnědé – chaluhy

K životu nepotřebují tolik světla.

Žijí v hloubkách pod 200 m, pod zelenými řasami.

Zelenou barvu překrývá barva hnědá.

Jejich těla dosahují velkých rozměrů – až 150 metrů

90 % těla chaluh tvoří voda.

Rozmnožují se odlamováním částí těla /stélek/.



Řasy červené – ruduchy

Vyskytují se nejníže z řas na mořském dně.

K životu jim stačí jen nejméně světla.

Červené barvivo překrývá ostatní barviva.

Jejich těla jsou bohatá na minerální látky a jod.

Některé druhy se přímo konzumují.



chaluhy vznášející se v moři

Chaluhy na útesech



Sinice

Charakteristika :
 Nejstarší organismy na Zemi

 Osídlují holé skály a tím umožňují uchycení dalších organismů

 Podílí se na fotosyntéze, výrobě kyslíku

 Při přemnožení odebírají rybám kyslík, látky které do vody vylučují jsou 
nebezpečné pro játra

 V době svého rozmnožování se přemnoží, vytváří „vodní květ“, který 
zbarvuje vodní plochy /barva Rudého moře/



Rudé moře 
zbarvené sinicemi

Sinice pod mikroskopem



Živočichové v mořích

Hospodářsky významné ryby - žijí v hejnech, mnohé jsou díky rybolovu 

na pokraji vyhubení
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Odpovědi  názvy hospodářsky významné ryby:

1.  Makrela obecná

2.  Treska obecná

3.  Tuňák obecný

4.  Sleď obecný

5.  Sardinka obecná



Další známí mořští živočichové

Pojmenujte a zařaďte do řádů:
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Odpovědi na další známí živočichové

1.  Žralok obecný, Paryby

2.  Kosatka,  Savci  

3.  Chobotnice,  Měkkýši

4.  Kareta obrovská,  Plazi

5.  Medúza,  Žahavce

6.  Delfín,  Savci
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