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Moře mírného pásu – bohatá loviště ryb 
Život v mořích a oceánech je ovlivněn klimatickými podmínkami stejně jako 

na pevnině. Proto se na ně vztahují také podnebné pásy. Na rozdíl od moří 

tropického pásu se teplota moří mírného pásu během roku mění. Výskyt 

živočišných druhů je závislý na teplých a studených mořských proudech. 

 

Moře mírného pásu omývají velkou část Evropy. Pro obyvatele pobřeží je 

rybolov tradičním způsobem obživy. Ryby v mírném pásu nejsou tak 

barevně a tvarově rozmanité, avšak vytvářejí opravdu velká hejna. 
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Moře mírného pásu – bohatá loviště ryb 
Ryby vytváří velká hejna, rybářské flotily je loví ve velkém množství pomocí 

sonaru a obrovských sítí. Člověk příliš intenzivním rybolovem, lovem 

pomocí vlečných sítí, odpadem z  lodní dopravy, turistiky ohrožuje 

rovnováhu života v mořích. Rybáři se musí hodně vzdálit od pobřeží, pokud 

chtějí ulovit hejna ryb, protože některé oblasti již byly takřka vyloveny. 

Mezi nejběžnější chytané druhy patří makrely, tresky, sledě, platýsi. 

 

        Makrela    Sleď           Treska 
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Moře mírného pásu – bohatá loviště ryb 
 

Porovnejte podmínky a živočichy moří mírného pásu a tropického pásu. 

V čem se liší?  

 

 

 

Ochutnali jste někdy mořské ryby? Které Vám chutnaly? 


