


Koraly a ich ochrana

"dažďové pralesy oceánov„



Koralové polypy

- Schránka z CaCO3

- Rôzne veľkosti a váha

- symbióza s mikroskopickými riasami 



potrava malé ryby a mikroorganizmy

výskyt - na celom svete v pásme 30 
stupňov severnej šírky až 30 stupňov 
južne od rovníka 

aktívne sú v noci 



tvoria približne len 10% oceánskych 
šelfov

žijú 40m pod morskou hladinou

voda- kvalitná, slaná, stála optimálna
teplota pod 18 C

útesy- vynikajúci strážcovia kvality 
životného prostredia 





Vejárovník



Zástupcovia

koral červený 
žije v stredozemnom mori, je 
sfarbený do ružova až sýtočervena
používa sa na výrobu šperkov 
a dekoračných predmetov
koral mozgovitý
vzácny a ohrozený, má tvar pologule
jeho kolónie pripomínajú štruktúru 
mozgu a sú obľúbenou turistickou 
atrakciou



http://christian.coudre.pages
perso-orange.fr/vigncnid.html

http://nemcok.sk

http://christian.coudre.pagesperso-orange.fr/vigncnid.html
http://christian.coudre.pagesperso-orange.fr/vigncnid.html
http://nemcok.sk/


Koralový útes alebo koralový rif
- hrádzovitý alebo široký múrovitý rif v 

plytkom mori tvorený nahromadením na 
mieste rastúcich útesotvorných 
organizmov (koralov, rias a machoviek)

hlavné druhy:
Atoly odpočinku na vrcholkoch 
podmorských sopiek (kruhový alebo 
oválny s centrálnou lagúnou )- cez 300 
atolov sa nachádza v južnom Pacifiku.

Okrajové útesy- najobvyklejší typ, projekt 
mora priamo z pobrežia ostrovov alebo 
kontinentov

Bariérové   útesy sú platformy oddelené od 
susedných pozemkov záliv alebo lagúnu 



ATOL 
(www.bergoiata.org/)

Bariérový koralový útes
(www.futpy.com)



Vznik koralového ostrova
na vrchole vyhasnutej sopky sa 
rozrastá koralový útes a rastie 
smerom k morskej hladine milióny 
rokov

najväčší koralový atol s rozlohou 642 
km² je Kiritimati alebo nazývaný 
Vianočný ostrov v Tichom oceáne.



Vianočný ostrov

(www.makinaw.smugmug.com)



Čo škodí útesom?
Odlesňovanie tropických dažďových 
pralesov vplýva negatívne na zakalenie 
a znečistenie morskej vody 
Rybárske siete a nálože trhavín, ktoré 
priemyselný rybolov využíva na lov rýb, 
devastujú koralové útesy 
V stavebníctve sa využíva ťažba 
koralového vápenca. 
Zo 109 krajín, na území ktorých sa 
nachádzajú koralové útesy, až 63 hlási 
ich poškodenie 



Znečistenie ropou v prístavoch , 
hádzanie odpadkov do mora, 
odpadové vody vypúšťané priamo do 
rieky alebo kanály, nakoniec 
znečistenie morí 
znečistenie ťažkými kovmi, stres zo 
sladkej vody, vyššia koncentrácia soli 
a pod - čo sú všetko ľuďmi 
spôsobené kontaminácie 



Blednutie / Bleaching

www.wunderground.com

http://www.wunderground.com/


Thajsko, Malajzia, Vietnam, 
Kambodža, Indonézia, Maledivy, 

Srí Lanka, pobrežia J Afriky



Proces blednutia- bleaching
2010- najhoršie blednutie od 1998
vyššia teplota vody- lepšie podmienky pre 
baktérie (napr.vibria), ľahšie sa uchytia 
v korale + produkujú viac toxínov, ktoré 
inhibujú fotosyntézu rias 
produkujú ďalší enzým - super oxid 
dizmutazu,  pomáha prežiť v prostredí s 
vysokou koncentráciou kyslíka (v koraloch 
je ho 200% viac) ale ktorá zároveň 
spôsobuje, že riasa hynie = narušená 
symbióza s koralom, vzniká bleaching 
(keďže farba fotosyntetického farbiva v 
riase dáva koralom farbu)



Význam koralov

Vplyv na skleníkový efekt, 
odstraňujú z oceánov oxid uhličitý 
chránia pobrežia pred eróziou
Poskytujú domov pre mnohé 
živočíšne druhy 
napomáhajú aj rozvoju turistiky u 
mnohých chudobnejších krajín 



Koralové útesy v Karibiku

- rozložité, stromom podobné koraly 
nahradili jednoduchšie druhy, menej 
vhodný úkryt pre množstvo 
unikátnych živočíchov 

- človek – vylievanie rozpúšťadiel, 
toxického odpadu, mazutu, ropných 
látok



SPLOŠŤOVANIE V 2 CYKLOCH

-1. koncom 70. rokov- choroba bielych 
pruhov, ničenie koralov „losích parohov“

- 2. rok 1998- masívne blednutie 

Ploché druhy- 75 % územia, pred 30 
rokmi len 20%



www.wetwebmedia.com , oceanicdefense.blogspot.com

http://www.wetwebmedia.com/
http://oceanicdefense.blogspot.com/


Veľká koralová bariéra

www.oceanleadership.orgwww.gowhere.com

http://www.oceanleadership.org/
http://www.gowhere.com/


www.solcomhouse.com

http://www.solcomhouse.com/


visitgreatbarrierreef.info

http://visitgreatbarrierreef.info/


Veľká koralová bariéra
Great Barierr Reef

- v Koralovom mori
- dĺžka viac ako 2600 km
- na severovýchodnom pobreží 

Austrálie 
- viac ako 900 ostrovov a 

ostrovčekov
- útes starý 600 000 rokov 
- druhové bohatstvo ( viac ako 4 000 

druhov rýb, stovky plazov, 
korytnačiek, delfínov)



- od 1981 v zozname Svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO

- jediný organický útvar viditeľný z 
vesmíru 



- prežila štyri medziľadové doby, kedy 
bolo more teplejšie aj o 4C než dnes

- hlavný zákon na jej ochranu -
The Great Barrier Reef Marine Park 
Act z roku 1975 -, posledná 
aktualizácia a zmeny- 2009

- koraly blednú



Srí Lanka

wordpress.com

http://movingimages.wordpress.com/


Srí Lanka
- 183 druhov koralov v 68 rodoch
- 26.12.2004- Tsunami- spôsobené 

podmorských zemetrasením (220 
000 obetí)

- veľká časť koralovej bariéry 
zničená medzi pevninou a morom-
prispelo to k zaplaveniu 
pobrežných oblastí



- Hlavné poškodenie:

- ťažba koralov na vápno (staveb., 
poľnohosp.) 

- zákony- ochrana útesov, reguláciu 
ľudskej činnosti - 1993-94 zákaz 
prevádzky vápenky- neúčinné-
nedostatok pracovných miest- nie je 
šanca presadiť zákon



márna snaha Oddelenia ochrany 
pobrežia, a Oddelenia ochrany 
prírody- sa koraly ďalej ťažia

2007 – Nature Conservation Group 
pomáhajú útesu , čistia ho od 
škodných druhov, choré jedince 
oddelia od kolónie, vyliečia a vrátia 
na späť do mora, 



Záplavy v Austrálii 1991

Queensland - vylievajúce sa 
sladkovodné rieky tohto silného 
poľnohospodárskeho štátu do mora 
odnášali aj jedovatý a zamorený kal 
z fariem ktorý pokryl časti jeho 
okrajov – zablokoval prechod 
slnečného žiarenia pod morskú 
hladinu 
To spomalilo schopnosť útesu zotaviť 
sa zo zničenia sladkovodnými vodami 



1991 

„Povodne vtedy zničili koraly až do 
hĺbky ôsmich metrov. Trvalo potom 
desať rokov, kým sa samy obnovili,"          
hovorí Alison Jonesová z 
Queenslandskej univerzity v 
Rockhamptone



1 hviezdica (Acanthaster planci) 
zničí ročne až 60 m2útesu



Na Filipínach zabíjali hviezdice 
kvôli záchrane koralov

- MANILA– od januára do júna 
prebiehal na Filipínach v Lúzonskom 
mori lov na morské hviezdice 

- tŕňová morská hviezdica, ktorá sa 
vplyvom globálneho otepľovania 
veľmi premnožila – zabitých 5 212 
morských hviezdic 



Miznutie žralokov- problém?
zmeny v podmorskom potravinovom 
reťazci ŽRALOK- RYBY- RIASY
Žralok-> papagáj ovité ryby-> vodné 
riasy -> ničia koralové útesy
Pokles o 73 miliónov žralokov
Ničenie populácie mäkkýšov, ktoré filtrujú 
vodu, redukujú obsah sedimentov a 
zlepšujú kvalitu vody
Premnoženie predátorov požierajúcich 
kôrovce, čo narúša ekosystém ako celok





Rok útesov
Rok 2008- Medzinárodný rok korálových 
útesov, čo má upozorniť na bezprostredné 
ohrozenie tohto krehkého ekosystému. Do 
akcie sa zapojili žiaci škôl podľa svojich 
zručností a schopností. Každý si mohol 
pozrieť DVD o koralových útesoch a 
pestrom podmorskom živote. Na hodinách 
prírodopisu, prírodovedy a zemepisu 
následne učitelia a žiaci diskutovali na 
tému Významu koralových útesov a ich 
ochrany.



Ďakujeme za pozornosť

Gabriela Krchová,
Magdaléna Kubová,
Martin Horváth



Zdroje

Internet:
www.veda.sme.sk
www.velkaepocha.sk
www.fao.org
reefrelief.org/
www.gbrmpa.gov.au
www.pnas.org
www.wunderground.com
africanalchemy.wordpress.com
www.biolib.cz



Knihy:
Podmorské divy sveta
(Najlepšie miesta na potápanie)
Egidio Trainito· Ottovo nakladatelství 

(2004)
Pestrý život v prírode, L. Colvin, E. 

Spearová
Príroda okolo nás, Kolektív autorov· SPN 

- Mladé letá (2001)
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