Globální problémy

Ohrožení oceánů

Znečištění oceánů
Pod pojmem znečištění oceánů si lze představit jakoukoliv škodlivou látku, která se dostane do
moře. Škodlivé účinky látky se nemusí projevit ihned, mohou se začít projevovat i po několika
letech. Komu vlastně daná látka škodí? Některým druhům organismů se daří, pokud jsou
vystaveny účinkům látek, které jsou pro jiné druhy toxické.
Ropa
Většina úniků ropy je důsledkem ekonomiky, která je na využití ropy závislá. Může jít o nehody
tankerů, úniky během těžby na mořském dně nebo úmyslná zamoření (během války v Perském
zálivu). Ropné znečištění snižuje biologickou rozmanitost mořských organismů. Déle přetrvává na
bahnitém dně než u dna písčitého nebo skalnatého. Ropné skvrny, které se nedostanou ke břehu
napáchají méně škod.
Pobřežní ropná skvrna
24. března 1989 tanker
Exxon Valdez najel na
útes a došlo k úniku více
než 40 tisíc litrů ropy.
Ropa zahubila 350 tis.
Mořských ptáků, 200
tuleňů, 14 kosatek a
velké množství ryb
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Plasty
Na hladině oceánů se kumuluje velké množství těchto lehkých, velmi pevných a trvanlivých
materiálů. Určité typy plastových odpadků jsou pro některé mořské savce a želvy smrtící.
DDT a PCB
DDT (dichlordifenyltrichlorethan) a PCB (polychlorované bifenyly) jsou chemicky velmi odolné,
bioligicky aktivní chemikálie, jež se dostaly do mořské vody v důsledku lidské činnosti. Jsou
toxické a akumulují se v potravních řetězcích. Mohou způsobit rakovinu a vývoj lidského plodu.
Znečištění živinami
Látky pocházející z odpadní vod a zemědělství přinesené říčními toky mohou způsobit
nebezpečné kvetení řas v pobřežních vodách. Odumírání a rozklad těchto řas spotřebovává
kyslík, který je v těchto vodách obsažen. V některých oblastech tento proces vytvořil mrtvé zóny,
ve kterých se obsah kyslíku snížil na úroveň, která je pro většinu života nedostačující.
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Ohrožení ekosystémů
Vlivem znečištění moří a oceánů dochází k poškození mořských ekosystémů. Mezi
nejváženější problémy patří:
- postižení planktonu; mořský plankton odumírá v důsledku zamoření vody toxickými
sloučeninami, anebo naopak dojde k jeho přemnožení vlivem splachů hnojiv podobně jako ve
sladkých vodách. Následné hnilobné procesy pak narušují rovnováhů ve prospěch druhů pr
následují pak hnilobné procesy a porušení rovnováhy ve prospěch druhů produjících toxiny
- pokles stavů ryb ve znečištěných vodách. Negativním faktorem je také nadměrný rybolov.
Velké rybářské lodě, které jsou současně továrnami na zpracování ryb, vyloví ryb více, než je
schopnost jejich obnovy
- postižení korálových útesů; tyto ekosystémy patří přitom k druhově nejbohatším. Zde se
sčítá účinek toxických látek, mechanického znečištění částicemi přinášenými řekami a
uvolňování z pobřeží, lov ryb pomocí trhavin, těžba korálů ke stavebním účelům a výrobě
vápna;
- narušení rekreačních funkcí moře a pobřeží vlivem znečištění, přemnožení řas a medúz
- poškození porostů mangrove; tj. pobřežních
porostů v oblastech s kolísající hladinou vody vlivem
mořského dmutí. Mangrove jsou velmi bohaté na
druhy vodních i suchozemských rostlin a živočichů,
důležité pro vývoj ryb a měkkýšů a ochranou pobřeží
proti erozi.

Monitorování chlorofylu
Informaci o mořských ekosystémech a jejich produktivitě lze získat z družicových snímků.
Množství chlorofylu vypovídá jak o množství fytoplanktonu, kterým se živí mořští živočichové,
tak i o přemnožení řas ve vodách postižených eutrofizací (oblast ústí Amazonky, Konga,
Mississippi, Baltské moře)

