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využití biologických zdrojů Světového 
oceánu

• ohromné množství druhů organismů (cca 
160 000), využívána jen část

• zdroj živočišných bílkovin
• intenzivní rybolov jen na 1/4 plochy
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Nárůst množství lovených ryb –
příčiny a důsledky

• moderní technika rybolovu – spory velcí/malí rybáři
• zvýšení bezpečnosti plavby – nadměrné kapacity k 

rybolovu
• využívání mrazících lodí
• vysoké tempo přírůstku rybolovu v porovnání s produkcí

potravin na pevně a přírůstky obyvatelstva
• celková množství lovených ryb a mořských živočichů

1950    21 mil. t     
1996  116 mil. t (23 mil. t odchováno uměle)
přechod na méně hodnotné druhy, menší velikost 
lovených ryb
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• Konvence OSN  o mořském právu 
(30.4.1982)

kvóty na rybolov – spory mezi státy
• hlavní mořské rybolovné oblasti
• hlavní lovné druhy ryb
• největší státy podle spotřeby ryb a 

rybolovu
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Druhy lovných ryb

1. sleď obecný
2. šprot obecný
3. úhoř říční
4. treska obecná
8. platýz černý
11. makrela obecná
12. tuňák obecný
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Rybolov (tis. tun, 2000)
Čína 16 987 17,9 %
Peru 10 658

4 989
4 745
4 300
4 140
3 973
5 947

11,2
Japonsko 5,3
USA 5,0
Chile 4,5
Indonésie 4,4
Rusko 4,2
EU-15 5,8
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Rybářské spory, střety, pytláctví a pirátství
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Rybolov a sklizeň řas, mlžů atd.

• Průmyslový rybolov
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