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• Rozhranie dvoch svetov → súše a 
mora

• Postupná zmena biotopov → z 
výlučne suchozemského na zaliaty 
väčšinu času morom 



• Horná časť pobrežia→ útesy alebo 
pieskové duny

• Bližšie pri mori→ plochšie 
blatisté,piesočnaté,štrkovité alebo 
kamenisté pásmo→zasahuje sem i 
hranica prílivu

• Pevninový prah ( šelf )→ pokračovanie 
pevniny do hĺbky 200m



! Veľmi významné !
• Tvoria iba desatinu celkovej rozlohy morí a oceánov

• Sú domovom až 99% všetkých známych morských 
živočíchov ( z plytkých vôd pochádza 90% všetkých úlovkov rýb a 
mäkkýšov )

•Vytvárajú tu vzťahy tri rôzne prostredia →
vzduch,morská voda a pevná zem

•Hranica medzi suchozemským a morským prostredím 
nie je stála→ neustále je v pohybe



















• Moria a morské pobrežia → ohrozované najmä 
znečisťovaním ropnými produktami 

↓

lodná doprava,ťažba ropy,havária tankerov

• Znečistenie narastá aj v dôsledku nárastu 
populácie → 40% populácie sveta žije pri pobreží

•Väčšina priemyselných zemí vypúšťa do mora 
odpadové vody bez toho aby prešli čističkami 











• takmer žiadny život v oceáne by nebol možný bez fytoplanktónu

• fytoplanktón→ miliardy jednobunkových rastlín,žijú blízko hladiny,produkujú O2

↓

prvý článok v oceánskom potravinovom reťazci

• keď vytečie ropa → rozteká sa po hladine → zabíja planktón → klesá populácia 
rybieho poteru,kt. sa živí planktónom → dravci živiaci sa poterom tiež nemajú 
dostatok potravy → takisto morské cicavce živiace sa rybami → potravinový 
reťazec sa rozpadá → znižuje sa produkcia kyslíku

• ohrozené je aj morské vtáctvo → vyhľadáva pokojné vody,kde môže odpočívať a 
loviť ryby → voda pokrytá ropou vyzerá bezpečne → keď pristanú uprostred 
škvrny ihneď sú znečistené ropou a už nevzlietnu 

•aj slabo znečistené vtáky väčšinou umierajú→pokúšajú sa odstrániť lepkavú 
masu z peria→požierajú ju a po niekoľkých dňoch sa otrávia



• Atol bikiny → v súčasnosti neobývaný atol ( ostrov vytvorený 
sopečnou činnosťou ) v Tichom oceáne → ostrov bol známy ako 
americká jadrová strelnica → boli po ňom pomenované i dvojdielne 
plavky → BIKINY ☺

↓

Atol je neobývaný → obyvatelia museli byť presídlení kôli zamoreniu 
rádioaktivitou → v rokoch 1946-1958 → 23 skúšobných jadrových 
výbuchov  → jadrové výbuchy potopili niekoľko lodí a vytvorili lodné 
pohrebisko → do kontaktu s rádioaktívnym spádom prišla aj jedna 
japonská rybárska loď → členovia posádky ochoreli,jeden člen 
zomrel 





• v Tichom oceáne pláva ostrov

↓
tvoria ho igelitové obaly,uzávery,pneumatiky + zmes plastových 
predmetov

• nahromadil sa medzi Kaliforniou a Havajskými ostrovmi vplyvom 
morských prúdov

• má priemer 1600km a váži 3 tony → najväčšie smetisko na svete 

• vysoká koncentrácia nebezpečných látok → úhyn vtákov a rýb

• odpad usmrcuje aj korytnačky a morské cicavce
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