
Morské ekosystémy 



Ókeanos = veľká rieka
361 mil. km2, t. j. 71% plochy Zeme, obsahujú 97,2% vody na Zemi, predstavujú 99% 
obývateľného priestoru na Zemi, priemerná hĺbka 3795 m, max. 11034 m, Oceány moria aj keď 
tak pôsobia, nie sú uniformné



oceán 

 
plocha v km podiel zo svetového 

oceána 

priemerná 

hĺbka v m 

objem vody v km2 

 

Atlantický oceán 91 140 800 

 

25 3332 

 

337 541 000 

 

Tichý oceán 179 679 000 

 

50 4028 

 

723 699 000 

 

Indický oceán 74 917 000 21 3879 

 

291 945 000 

 

Severný ľadový 

oceán 

13 100 000 4 1205 

 

17 000 000 

 

 

Rozloha a stredná hĺbka oceánov s okrajovými a vnútrozemskými moriami (podľa Sverdrupa et al. 1942). 

More musí byť spojené s oceánom. Kaspické a Mŕtve nie sú moria, ale jazerá.





Mnohé skupiny bohato zastúpené na súši v mori chýbajú a naopak. V morui až na výnimky
nežije hmyz, zatiaľ čo v kontinetálnych vodných ekosystémoch dominuje.
More je bohaté na vyššej taxonomickej úrovni: z 34 živočíšnych kmeňov 29 je v mori a z
nich 14 je iba morských. Naopak, na druhovej úrovni je diverzita nízka. Pri odhadovaných
5-20 miliónoch druhoch organizmov na Zemi, morských je len 250 000 (14%), väčšina
bentických 98%



Loricifera Cycliophora

Oceán je stále málo prebádaný. Od r. 1980 boli objavené 2 nové kmene:

Jediný známy druh Cycliophora, Symbion pandora je drobný (350 mikrometrov) 

bezstavovec, žije na príustných orgánoch severského homára Nephrops. 

Loricifera boli objavené v r. 1983, dĺžka do 3mm, žijú v morskom dne v hĺbkach medzi 

15 and 480 m. 



Morský fytoplanktón - hlavný primárny producent, obýva iba povrchovú vrstvu 
oceánov do hĺbky asi 200 m, najväčší producent kyslíka na Zemi. Menej 
zastúpené makrofyty – iba v pobrežných plytčinách morské trávy a chaluhy.



Globálny tepelný výmenník

Klimatická funkcia oceánov: studená voda prúdi pri dne z polárnych oblastí do 

miernych a povrchová teplá voda z tropických oblastí do miernych. Západné 

časti oceánov sú teplé, východné studené.



Golfský prúd prináša masu teplej vody z Karibskej oblasti k brehom 
Západnej Európy (záber z družice v infračervenom spektre) 



Primárna produkcia biómov

Otvorený oceán má nízku primárnu produkciu na jednotku plochy, ale predstavuje 
až štvrtinu globálnej primárnej produkcie. Príbrežné oblasti sú produktívnejšie.



Morské prostredie

• Neuniformné, premenlivé horizontálne aj vertikálne!!!

• Dôležité fyzikálno-chemické parametre:

• svetlo

• teplota

• salinita

• hustota

• tlak

• vlnenie

• prúdy

• príliv a odliv

• prísun, transport a sedimentácia anorganickej a organickej hmoty



Členenie oceánskeho ekosystému



Svetlo

Svetlo: energia pre ekosystém (výnimka hydrotermálne vývery)
Dlhé vlnové dĺžky (červené svetlo) absorbované pri hladine, krátke (modré, zelené) prenikajú hlbšie, preto sú oceány za slnečných dní 
modré al. modro-zelené a pod vodou je všetko do modra. 
Hĺbka prenikania závisí od priehľadnosti vody (suspendované a rozpustené látky, planktón), vlnenia (odraz), dennej doby a zem. šírky -
uhol dopadu lúčov
V čistej, na živiny chudobnej vode v 50 m len 10% svetla v porovnaní s povrchom, 100 m len 1%, 
Niektoré zložky krátkovlnného žiarenia prenikajú hlbšie, využívajú ich niektoré pomaly rastúce riasy: 150 m 0,1%, 200m 0,01%
Potápač môže vnímať svetlo pozerajúc na hladinu max. v 800 m, ale už v 250 sa nedá rozlíšiť pozícia slnka, ktorú používajú mnohé
organizmy na orientáciu. Hlboko morské ryby špeciálne vybavené môžu zachytávať svetlo až v 1300 m



Hydrostatický tlak

Tlak narastá s hĺbkou každých 10 m o 100 kPa (1 Atm)
Každý pozná bolesť v ušiach pri potápaní
Vorvaň sa potápa až do hĺbky viac ako 2 km



Vplyvom hydrostatického tlaku sa s hĺbkou mení objem stlačeného 
vzduchu (napr. v pľúcach alebo hlavových dutinách potápača). Zmena 
objemu stlačeného vzduchu je najväčšia v prvých 10 m, s hĺbkou 
klesá. Uši najviac bolia v prvých 10 m. 





Salinita
miera obsahu rozpustených látok vo vode

V oceáne 5,5 trilióna ton solí, keby sa odparil, ostala by vrstva asi 45 m



Salinita 
priemerná 35 ppm = 35 g/l, pitná voda do 0,1 g/l, brakiská voda 0,5-30 g/l, Baltické more 8       
g/l, Čierne More 18 g/l, Stredozemné more 38 g/l, Červené more 40 g/l.
Závisí od:evaporácie (zvyšuje), zrážok (znižujú), ústia riek (znižujú), mrznutie mora v
polárnych oblastiach (zvyšuje) – ľad obsahuje asi 1/3 solí oproti moru, záleží od rýchlosti
mrznutia, zvyšné soli do vody



Vertikálne zmeny salinity

Salinita je zvyčajne nižšia a variabilnejšia v povrchových vrstvách a vyššia a stálejšia v 
hlbine, slanšia voda je hustejšia, klesá



Haloklina – skočná vrstva medzi menej slanou povrchovou vrstvou a slanšou hlbočinou
Pyknoklina - skočná vrstva medzi ľahšou menej hustou povrchovou vrstvou a ťažšou hustejšou hlbočinou
Termoklina - skočná vrstva medzi teplejšou povrchovou vrstvou a chladnejšou hlbočinou
Tieto skočné vrstvy vytvárajú bariéru pre výmenu a recykláciu živín medzi eufotickou zónou a hlbočinou
Premiešať sa môžu mechanicky – veľké vlny
V miernom pásme sa vytvára teplotná stratifikácia v lete, v jeseni a zime sa narušuje a vody sa aspoň čiastočne miešajú
Horúce tropické moria sa stratifikujú, povrchová vrstva ostáva na živiny chudobná, vytvárajú sa oceánske púšte



Hustota

Hustota morskej vody rastie s klesajúcou teplotou až do -1,9 ˚C, 

kedy zamŕza,

Rozdiel oproti sladkej vode, ktorá má najvyššiu hustotu pri 3,98 ˚C.



Faktory ovplyvňujúce salinitu, hustotu a teplotu morskej vody



Priečny rez Atlantickým oceánov, termohalinná cirkulácia vody



Teplota

Mení sa horizontálne aj vertikálne
Horizontálne zmeny –vplyv prúdov
Teplota povrchových vrstiev sa pohybuje od -1,9 °C v polárnych oblastiach po 26 - 30 °C v trópoch, v 
plytkých oblastiach Perzského zálivu až 35 °C
Teplotná stálosť - Denné zmeny teploty na otvorenom oceáne menej ako 0,3 °C, v plytkých pobrežných 
vodách do 3 °C



Dynamika horných vrstiev oceánu a interakcie s atmosférou

Vlny mixujú oceán do 10 m príp. viac, v mixed layer (povrchová, premiešaná vrstva)-
uniformná teplota, Nižšie skočná vrstva – termoklína, teplota prudko klesá
Pod ňou hlbočina (deep zone) kde teplota klesá extrémne graduálne, žiadny transport tepla z 
povrchovej vrstvy, teplota zvyčajne okolo 3 °C, najchladnejšie vody pri dne 0,5 - 2 °C. 
Povrchová vrstva často izolovaná termoklinou, vyčerpanie živín, nízka primárna produkcia 
(hlavne v trópoch)
!!! Hustota slanej vody kontinuálne rastie až k bodu mrazu -1,9 °C!!!



Vertikálne zmeny teploty vody v rôznych zemepisných šírkach



Hĺbka zmiešanej vrstvy: v trópoch do 30 m, v polárnych oblastiach 
cez 200 m 



S hĺbkou sa mení množstvo kyslíka a živín vo vode. Množstvo 
kyslíka klesá kvôli rozkladu organickej hmoty (redukcia), pri 
ktorom sa zároveň uvoľňujú do vody živiny. 



V polárnych oblastiach sa v chladnej morskej vode rozpúšťa veľké množstvo kyslíka. 

Ten je spolu s vodou transportovaný smerom ku dnu. Na rozdiel od jazier, 

v oceánoch je pri dne väčšinou dostatok kyslíka. Výnimkou sú niektoré uzavreté oblasti 

(Čierne more, Baltické more) alebo ústia riek, pri ktorých sa vytvárajú anoxické zóny 

viac napr. https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_zone_(ecology)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_zone_(ecology)


Globálny cirkulačný systém 
(ocean conveyor belt)

S tepelnou cirkuláciou je spojené aj miešanie vôd s rôznou salinitou
Mrznutie mora v polárnych oblastiach zvyšuje salinitu – ľad obsahuje asi 1/3 solí oproti moru, záleží 
od rýchlosti mrznutia, zvyšné soli sa uvoľňujú do vody. Kým vetry vytvárajú povrchové prúdenie, 
rozličná hustota vody spôsobuje vertikálne prúdenie Hustá voda klesá ku dnu pri Antarktíde a 
Arktíde pri Grónsku. V lete je to následkom studenej vody z topiaceho sa ľadu, v zime kvôli 
mrznutiu mora (vylučovanie soli pri mrznutí spôsobuje zahusťovanie vody)
Mohutné hlbokomorské dnové narazia na prekážku, vystupujú hore aj so živinami (výstupné 
prúdy). Celý cyklus trvá až 2000 rokov.



Päť hlavných cirkulačných systémov.
Teplá voda z trópov ide k pólom ako teplé povrchové prúdy, chladná od pólov 
ako hlbinná voda. Vystupuje pri západných okrajoch kontinentov v podobe 
studených prúdov. Východné okraje kontinentov sú teplé.



Teplá voda hnaná pasátmi naráža na východné okraje kontinentov, ktoré ju rozosielajú do miernych 
šírok S a J smerom. Vytvorené teplé prúdy sa točia na S pologuli v smere hodinových ručičiek, na J 
pologuli proti smeru hodinových ručičiek. Na S pologuli pokračujú pozdĺž severných okrajov oceánov 
ako Severoatlantický drift, ktorý zohrieva SZ Európu a Severopacifický drift, ktorý nesie teplé vody k 
Britskej Kolumbii, Washingtonu a Oregonu.



Povrchová teplota Pacifiku pri pobreží 
centrálnej Kalifornie

Na záp. pobrežiach v trópoch výstupné prúdy –
odlišné podmienky ako na východných, napr. 
benguelský prúd má teplotu 12 – 14 °C oproti 
20 °C  typickým pre vody v rovnakých zem. š.

Vznik výstupných prúdov

Teplá povrchová voda odviata pasátmi z 
východných častí oceánov je nahrádzaná 
studenou vodou vystupujúcou z hĺbok nad 
100 – 2000 m – výstupné prúdy  



Miesta výstupných prúdov sú najproduktívnejšie oblasti oceánov (Peru, Namíbia, SZ Afrika)
Stret teplého a studeného prúdu takisto produktívne oblasti: Newfoundland (Labradorský a 
Golfský), Japonsko (Oja-šijo a Kuro-šio)



Rozloženie živín v oceáne je nerovnomerné. Existujú oblasti výstupných prúdov 
alebo ústí riek, kde ich je viac a oblasti tzv. oceánských púští.



CCD-karbonátová kompenzačná hĺbka

CCD – carbon compenzation depth – v hĺbkach pod 4000-5000 m sa uhličitan vápenatý
rozpúšťa. Vrcholy podmorských pohorí, ktoré sú v menších hĺbkach sú často pokryté 
schránkami morských organizmov z CaCO3. Sú preto biele, podobne ako sú biele. zasnežené 
vrcholy hôr na súši. V CCD sú rýchlosť rozpúšťania a akumulácie CaCO3  rovnaké. Zvýšený 
obsah CO2 v hlbokých chladných  vodách spôsobuje rýchlejšie rozpúšťanie vápenca (CaCO3) 
v hĺbkach pod 4-5 km (v teplejších vodách je hlbšie, chladnejších plytšie). V Pacifiku je CCD 
o 500 až 1000 m bližšie k hladine ako v Atlantiku (súvisí to s globálnou cirkuláciou hlbinnej 
vody, ktorá je v Atlantiku staršia. 



Život v oceáne sa nachádza v celom vodnom stĺpci ako aj na a v dne. Hlavná 
odlišnosť medzi pelagiálom a bentálom, následné členenia na obrázku.
Hlavné „biómy“ sú:
1. Litorálna oblasť
2. Kontinentálny šelf
3. Otvorený oceán



Organizmy môžeme klasifikovať rôzne: podľa veľkosti, pohybu, miesta vo vodnom 
stĺpci alebo na dne a samozrejme taxonomicky:
Planktón, bentos, nektón



Otvorený oceán



Planktón



Fytoplanktón

Cyanobacteria -Synechococcus Bacillariophyceae – 70-90% SiO2

Coccolithophorida Dinophlagellata



Koncentrácia chlorofylu (mg/l)
Sept. 1997 až aug. 2000. Koncentrácia chlorofylu v mg/l (oceány),

pevnina normalizovaný vegetačný index



Produktivita planktónu



Obohacovanie Atlantiku živinami zo saharských pieskov



Produktivita fytoplanktónu nezávisí iba od základných živín, ale aj od stopových prvkov. 
The Iron hypothesis http://www.homepages.ed.ac.uk/shs/Climatechange/Carbon%20sequestration/Martin%20iron.htm
Asi 20% povrchových oceánskych vôd má vysoký obsah nitrátov, o ktorých sa myslelo že limitujú rast rias, napriek tomu je 
tam nízka primárna produkcia (nízky obsah chlorofylu). Zistilo sa, že sú limitované železom. Po pridaní železa  v 1995 do 
rovníkového Pacifiku bol pozorovaný masívny rast planktónnych rias. (Coale et al., 1996). 

http://chemoce.mlml.calstate.edu/


1% svetla kompenzačný bod

produkcia=respirácia, 97,5% 
ekosystému je v tme

Kde preniká 1% svetla sa vyrovnáva primárna 
produkcia a respirácia – tzv. kompenzačný bod
Keď vezmeme do úvahy objem oceánu, tak 
97,5% ekosystému je v tme!!!



Silica ocean – organizmy so schránkami s SiO2- prevládajú v na 

živiny bohatých povrchových vodách vo vysokých zemepisných 
šírkach 

Radiolaria –

bohaté najmä 
rovníkové vody, 
100ky (Antarktída) 
až 16 000 ex/m3

(rovník), schránky z 
SiO2

Rozsievky (Bacillariophyceae) –
primárni producenti, dominujú v chladných na živiny
bohatých vodách

Hubky Demospongiae a Hexactinellida



Foraminifera – globálna produkcia 3,5g/m2/rok, 

celkovo 1,2 miliardy ton ročne, čo je asi 21% globálnej 
karbonátovej produkcie oceánu. Spolu s bentickými
Foraminifera 24,4 % globálnej karbonátovej produkcie 
oceánu

Carbonate ocean – na živiny chudobné tropické vody, dominujú organizmy so 

schránkami z CaCO3 (Foraminifera, koraly, mäkkýše, Cocolitophora...)

Cocolitophora – Emiliana huxleyi



Copepoda



Mikro, makro a mega planktón

Siphonophora

Scyphozoa

Cnidaria



Kril-Euphausiacea

Pancierovka antarktická 
(Euphausia superba)



Ctenophora Tunicata



Physalia

Velella

Halobates
Epineustón

Iba málo organizmov dokáže pasívne plávať na hladine: pŕhlivce Physalia a Velella
Jediný hmyz sú bzdochy rodu Halobates zahŕňa 40 spp., 5 z nich pelagických žijú na hladine 
oceánu



Lepas

Glaucus 

Hyponeustón



Nektón

Cephalopoda

Nektón- pohybuje sa vlastnou silou horizontálne aj vertikálne
Nektón aj bentos môžu byť v larválnom štádiu súčasťou planktónu





Drsnokožce (Chondrychthyes)



Cicavce (Mammalia)
Carnivora - Fissipedia

Ursus maritimus

Enhydra lutris



Carnivora - Pinnipedia

Odobenidae - Odobenus rosmarus







Bentos – obýva morské dno



Skalnaté pobrežia osídlené iba 
na povrchu epifaunou

Jemné substráty osídlené na 
povrchu epifaunou aj vnútri 
infaunou

Odlišné podmienky na tvrdom a mäkkom 
pobreží.
Odlišné na výbežkoch a v zálivoch: erózia, 
depozícia, narúšanie dna a rozptyl partikúl a 
živín do vodného stĺpca
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Regulácia fyzikálnymi faktormi

Regulácia biologickými faktormi 

(kompetícia, predácia)



Litorálny bióm – na prechode medzi 

súšou a morom
Z lat. litus – pobrežie, breh
Zonácia skalnatého pobrežia:
Od dosahu striekajúcej vody po cca 60 m, t.j. 

hĺbka, kde zvyčajne ani najväčšie vlny 
nemôžu narušiť dnové sedimenty

Supralitorál – ovplyvnený morom, ale nikdy 
neponorený

Eulitorál – zóna medzi prílivom a odlivom, 
pravidelne zaplavovaná a vysušovaná:

1. Vrchná prílivová zóna – zaplavovaná len pri 
najvyšších prílivoch

2. Stredná prílivová zóna – zaplavovaná pri 
prílivoch

3. Spodná prílivová zóna – väčšinou zaplavená, 
na suchu len pri najnižšom odlive

4. Sublitorál – od najnižšieho odlivu do ca 60 
m, nikdy na suchu, môžu byť aj súčasťou 
kontinentálneho šelfu

Rozsah zón rôzny, záleží aj od veľkosti prílivu: 
od skoro 0 (mediterán) po 16 m (Fundský
záliv, kanada)
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• Nebezpečie vysušenia pri odlive – hľadanie úkrytu al. pevná schránka, 
telo s vonkajšou kostrou al. pevným povrchom zabraňujúcim vysušeniu

• Silné vlnobitie – odolné príchytné štruktúry (rhizoidy, príchytné vlákna, 
svalnatá noha, veľa nôh), odolná stavba tela (ohybné časti al. pevný povrch)

• Prítomnosť dravcov pri odlive – pevné prichytenie k podkladu, pŕhlivé 
bunky, maskovanie, veľká regeneračná schopnosť

• Nemožnosť hľadania partnera u prisadnutých al. málo 
pohyblivých druhov – vypúšťanie veľkého množstva vajíčok a spermií do 
vody, extrémne dlhý penis u fúzonôžok

• Prudké zmeny teploty, salinity, pH, obsahu kyslíka – úkryt v 
schránke chrániacej pred zmenami prostredia, vertikálne a horizontálne 
migrácie, fyziologické adaptácie

• Nedostatok priestoru na prichytenie ku skalnému podkladu –
prichycovanie na iné druhy organizmov 

Adaptácie na prílivovú zónu



Supralitorál

Ligia

Patella Littorina



Fúzonôžky (Ciripedia,Balanus, Chthalamus)













Silné vlnobitie 

-znížená produktivita
-dominujú pevne prichytené druhy
-zmena v tvare rastu
-zväčšený rozsah supralitorálu











Piesočnaté a bahnité pláže

Uca sp.





Maximum diverzity a 
biomasy



Príbrežný prúd –

prísun materiálu



Spätný prúd!!!!





Filtrátori

Konzumenti 

substrátu

Predátori

Stálejšie prostredie



Detritofágy



Cardium

Astropecten





Plytké dno



Makroskopické riasy

Phaeophyta - chaluhy



Chaluhové lesy- v miernom pásme, na tvrdom substráte, známe sú v 

Sargasovom mori. V severských vodách Európy rody Laminaria a Alaria do 

10 m.



Tichomorské pobrežie S a J Ameriky rody 
Macrocystis (až 60 m dĺžka, uchytáva sa až 
v 30 m hĺbke) a Mereocystis, nadnášané sú 
pneumatoforami. Rastú až 60 cm /deň



Makroskopické riasy



Rhodophyta



Spermatophyta

Zostera



Posidonia



Koralové útesy

Sú najvýznamnejším a najväčším geologickým útvarom vytvoreným živými organizmami
Pokrývajú ca 2 mil km2, t.j. 0,2% povrchu oceánu a 15% dna v hĺbkach 0-30 m







Morské ekvivalenty tropických dažďových lesov, najvyššia diverzita, odhadom 1 mil druhov, 
známych 100 000
Okrem útesotvorných koralov tu žijú ďalšie druhy pŕhlivcov, hubiek, machoviek, plášťovcov, 
mäkkýšov, Echinodermata





Tkanivo koralov až z ¾ tvorené symbiotickými 
riasami, polypovi dodávajú až 90% org. látok 



Vysoká primárna produktivita



Primárne tropické, v čistých, na živiny chudobných, teplých (min 18 ˚C) vodách. Citlivé na 
organické znečistenie aj teploty nad 30 ˚C, vtedy mnoho druhov hynie
Živiny chýbajú, lebo v trópoch je voda stratifikovaná, povrchové vrstvy sú vyčerpané. 
Koraly žijú aj v chladných vodách, ale netvoria tam útesy.



Rastové formy koralov

Koralové útesy nie sú budované iba koralmi (Anthozoa, Sclaratinia a Milleporina), ktoré vylučujú CaCO3, ale aj niektorými 
červenými riasami, Foraminifera, hubkami, polychaetmi a mäkkýšmi.
Polyp – používa nematocysty na lov zooplanktónu, zároveň závisí od org. materiálu produkujúceho symbiotickými 
dinoflagelátmi – zooxantelami. Od nich majú až 90% org. látok. To spolu s efektívnou recykláciou látok im umožňuje žiť v 
chudobných moriach. Zooxantely odoberajú z tkanív hostiteľa CO2, čím napomáhajú zrážaniu CaCO3. Tkanivo koralov až z ¾ 
tvorené symbiotickými riasami. 
Aj keď KU vyzerajú ako zmes rôznych živočíchov, biomasa rias na útese 3x vyššia ako živočíchov. Zooxantely predstavujú iba 
5% biomasy rias, prevládajú vláknité zelené a inkrustujúce červené riasy
Rôzne zooxantely sú v rôznych hĺbkach, každá má pigmenty adaptované na vlnové dĺžky prenikajúce do danej hĺbky.



Max. hĺbka útesotvorných koralov 150 m

Zonácia útesu: 
Max. hĺbka kde sa nachádzajú útesotvorné
koraly 150 m, tam nie je vlnenie, sú krehké
Smerom hore ako pribúda svetlo, pribúdajú 
koraly
Najodolnejšie formy na čele útesu, kde sa 
rozbíjajú vlny





3 typy koralových útesov:
1. Lemujúce – blízko skalnatého pobrežia s ktorým sú spojené, rastú smerom do 

mora
2. Bariérové – podobné, ale postupne boli oddelené od pobrežia lagúnou, rastú 

vertikálne
3. Atoly – kruhový, na resp. okolo vulkanického ostrova, ktorý je ponorený



Bielenie koralov – coral bleaching





Hrozby pre koralové útesy:

• Deštrukcia pobrežia

• Výstavba

• Erózia a splachy jemných 
sedimentov

• Tepelné znečistenie (bielenie)

• Kontaminácia – toxické látky, 
živiny (eutrofizácia)

• Nadmerný zber

• Ničenie kotvami, zošľapávaním

• Dynamitovanie pri love rýb

• Introdukované druhy



Chaluhové lesy (kelp forests)











Hlbokomorské ekosystémy
Väčšina dna leží v hĺbkach niekoľko km 
v absolútnej tme, 80% biómu pod 200 
m, 60% pod 4000 m, priemerná hĺbka 
oceánu 3800 m, max. 11033 m
Vieme o nich iba málo, nákladný 
výskum, nové objavy v poslednom 
období
Kedysi si mysleli, že je tam život 
nemožný, dnes vieme, že je veľmi 
pestrý, v N Atlantiku na 21 m2 objavili 
898 spp. živočíchov, z nich 460 nových, 
ekosystém závisí od prísunu mŕtvoliek 
(sneženie detritu) z povrchu, okrem 
výnimiek
Bytyál – bathus (hlboký) -200 – 4000 m



Väčšina dna je abysálna pláň s mäkkým sedimentom



Podmienky:
1. Absencia svetla
2. Teploty výnimočne nad 3 ˚C, v polárnych oblastiach až -1,8 ˚C
3. Konštantná salinita 35 ppm, dostatok kyslíka
4. Vysoký tlak, v priekopách vyše 1000 Atm
5. Pomalé prúdenie, ale bývajú aj abysálne búrky





Hlbokomorské hydrotermálne vývery (hydrothermal vents) objavené Alvinom 1977 pri 
Galapágach, asi 1000x vyššia biomasa ako normálne v takých hĺbkach







Človek a oceány

Oceán je pre človeka zdrojom asi 10% potravy, najmä rýb. Od 90. rokov 20. storočia 

úlovky stagnujú, oscilujú okolo 70 miliónov ton ročne. Nadmerný rybolov (overfishing) 

ohrozuje populácie rýb a ich schopnosť reprodukcie. 



Pri stagnujúcich úlovkoch sa zvyšuje produkcia v akvakultúrach







Množstvo ulovených veľrýb



Obnova populácií veľrýb po ukončení komerčného lovu

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14573

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14573






Eutrofizácia – nadmerný prísun živín, najmä N a P.



Kontaminácia ropou a ropnými produktami



Veľké odpadkové škvrny









https://www.researchgate.net/publication/269393637_Maxwell_et_al_2014_ESR/figures?lo=1

Veľké chránené územia

Morské chránené územia predstavujú 7,59 % rozlohy oceánov

https://www.researchgate.net/publication/269393637_Maxwell_et_al_2014_ESR/figures?lo=1

