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Co oceány znečišťuje? 

 

●Ţiviny ze zemědělství a spalování fosilních paliv 

●Toxiny – odpady z chemických a farmaceutických 

továren 

●Těţba ropy 

●Lidské odpady – především plasty 

●Radioaktivní znečištění 

 



Činnost na pevnině 

● 80% znečištění pochází z činnosti na pevnině 

●  nedostatečně čištěná odpadní voda (převáţně z měst) 

proudí do oceánu 

●  Přesycení ţivinami ze zemědělských a průmyslových 

zdrojů přispívá ke vzniku mrtvých zón – nedostatek 

kyslíku pro vodní organismy 

●Úniky ropy z ropných tankerů do moře 



1) Pták pokrytý ropou 

 

  



2) Leklé ryby v ropné skvrně v Mexickém zálivu 



Největší problém - plasty 

● Kaţdý rok se do oceánů dostane cca 8 milion tun plastů 

● 40% mořských savců a 44% druhů vodního ptactva trpí 

pozřením mořského odpadu 

● Podle odhadů bude v roce 2050 v mořích více odpadu 

neţ ryb 

●Kaţdý rok zabito 100 000 mořských savců a nespočet ryb 

kvůli plastu 

● Plasty zůstávají v ekosystému řadu let a kaţdý den 

ţivočichy poškozují 



3) Naplaveniny odpadků na ostrově 



4) Ţelva v plastovém drţáku na plechovky 



5) Mrtvý albatros a jeho obsah ţaludku 



6)Odpad na hladině moře 



Velka tichomořská odpadková skvrna 

●Místo zvýšené koncentrace odpadu v Tichém oceánu 

●Rozkládá se mezi 135-155 stupněm z.d. a 35-42 stupněm 

s.š. 

●Odpad se hromadí v místě setkávání mořských proudů 

●Nelze přesně určit, jak je skvrna velká – dnes uţ by měla 

být velká jako Francie, Španělsko a Německo dohromady 

 



7) Proudy ovlivňující shromaţďování odpadu 



Týká se znečišťování oceánů i ČR? 

●Odpověď je ANO 

● Z ČR se do moří dostávají mikroplasty – praním 

syntetického oblečení či z kosmetiky – sprchové gely s 

peelingovými kuličkami 

●Konzumace ryb – mořské ryby mikroplasty spolknou, ale 

nemůţou je strávit – zůstávají v jejich těle a dostávají se 

ke konzumentovi 

●Největší problém s plasty v ČR – znečišťují řeky a lesy 



8) Mikročástečky obsaţené v kosmetice 



Organizace, které pomáhají 

● Organizace Greenpeace – zabývá se nejen znečištěním 

oceánů, ale např. Rybolovem 

●Greenpeace upozornil na to, ţe v roce 2016 bylo 

vyprodukováno o 1 miliardu více plastových láhvích 

Coca-Cola neţ v roce 2015 

●OSN 

●4Ocean – organizace, která vyrábí náramky z plastu z 

moří, za kaţdý zakoupený náramek organizace vysbírá 0,5 

kg odpadu z moře 



9) Dobrovolníci Greenpeace 



10) Dobrovolnice upozorňující na problém s 

plastovými lahvemi Coca-Cola 



11) Výsledky projektu Greenpeace 



Jak můţeme pomoci my? 

●Zodpovědně třídit – nejen plast 

●Zbytečně nepouţívat plast, který není potřeba – brčka, 

PET lahve, kelímky na jedno pouţití, igelitové sáčky,…. 

●Příspěvky organizacím 

● Šířením informací o situaci oceánů mezi své okolí 



Zdroje 

●http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2428387-plastovy-kontinent-

v-tichem-oceanu-uz-je-vetsi-nez-nemecko-francie-a-spanelsko 

●https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/1856/priloha_4.pdf 

●http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/More-vola-SOS/Co-

nici-morsky-svet/Znecisteni-mori/ 

●http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/ 

●https://4ocean.com/ 

●https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_oce%C3%A1n 
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