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POLITIČNOGEOGRAFSKA PROBLEMATIKA RAZMEJEVANJA RIBOLOVNIH
OBMOČIJ (PRIMER ISLANDIJE)
IZVLEČEK:
Obmejni spori so v človeški zgodovini prisotni že od nekdaj, tudi načini reševanja le-teh se niso kaj
dosti spremenili. Vojaški posegi, kot eden izmed njih, so še zmeraj zelo pogosti. Proces razmejevanja
je na morju še bolj kompleksen. Mejo sestavlja niz pasov, v katerih imajo obalne države večjo ali
manjšo jursidkicjo. Da je proces določevanja morski meja tudi v mednarodni javnosti bolj živ kot pri
kopenskih, lahko dokažemo z dejstvom, da se z vsako izmed konvencij o pomorskem pravu ti pasovi
širijo, ustvarjajo novi oz. imajo obalne države v njih vse več pravic.
Morje je zaradi svoje sestave in lastnosti pomemben naravni vir, ki si ga obalne države želijo lastiti v
čim večji meri, zato prihaja do medsebojnih sporov. Ribja bogastva so med najpogostejšimi vzroki za
spore o morskih mejah. Medijsko najbolj odmeven je bil spor med Islandijo, katere gospodarstvo je od
ribolova močno odvisno, ter Veliko Britanijo, ki je gospodarska in vojaška velesila, a je hkrati tudi
močno navezana na morje. Predvsem je zanimivo, kako je Islandcem, kljub intervencijam angleške
vojske, uspelo zaščiti ribolovna območja. Svoje pasove so razglašali skladno s takratnim
mednarodnim trendom širjenja nadzora nad morjem ter se hkrati zavedali pomena njihovega
geografskega položaja, tako obrambnega (v času hladne vojne) kot prometnega.
Kje se ribe nahajajo, zakaj se tem nahajajo, kako ta bogastva posamezne države - ribiške velesile
izkoriščajo in kakšne oblike ribolova ter ribolovno politiko imajo, prav tako pomembno vpliva na samo
razmejevanje morja.

KLJUČNE BESEDE: političnageografija, Islandija, atlantski ocean, ribolovna območja,
pomorsko pravo

POLITICAL GEOGRAPHY AND THE BOUNDARIES ON FISHERY AREAS
(ICELANDIC EXAMPLE)
ABSTRACT:
Conflicts regarding borders and boundaries have always been present; and ways to settle such
matters have remained similar throughout. Military actions, for instance, are still quite frequent. Sea
boundaries are particularly complex to determine; they consist of a series of zones, where the
jurisdiction of the coastal states varies. That the process of delimitation of borders on the sea is more
feisty than on land among the worldwide community is demonstrated by the fact that every Convention
on Sea Law establishes new zones, enlarges the old ones and gives an increasing amount of
sovereignty and power to the coastal states.
Due to its composition and inherent properties, the sea is a very important natural source; as such,
coastal states generally aim to control as large an area as possible and consequently, conflicts arise.
The fishery areas constitute one of the most common reasons for conflict. One of the most covered in
mass media was the border between Iceland, where the economy is strongly dependant upon fishing,
and the United Kingdom, an economic and military Superpower that is also highly dependant upon the
sea. It was very interesting how Icelanders managed to preserve their fishing areas, in spite of several
interventions by the UK army. Their proclamation of zones was opportunely timed with the
international trend of expanding supervision over the sea, while at the same time they were aware of
their strategic position – both in terms of defense (during the Cold War) and offense (sea traffic).
Fishing grounds - where and why they are positioned as they are, how this natural resource is
exploited by individual countries - fishing superpowers in particular, and what kind of fishing and
fishing policies they practice are all determining factors for understanding the delimitation of sea
borders.
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1 UVOD
V življenju se vseskozi srečujemo z mejami, ki so lahko zaprte, odprte, jasno vidne,
zabrisane ali celo nevidne. Pomen meja se je vseskozi spreminjal. Nanje lahko
gledamo kot na nekaj, kar ločuje ali pa kot na nekaj, kar lahko povezuje.
Meje na morju se po funkcijah ne razlikujejo od ostalih, jih je pa težko opaziti. Edina
vidna meja je tista med kopnim in morjem, ta se nekajkrat dnevno spremeni, nikoli pa
ni politična. Morja in življenja v njem politične meje ne zanimajo, saj jih ne zaznajo.
So izključno plod človeškega razuma, želja in interesov.
Problem določevanja meja na morju, posebej na ribolovnih območjih, je predmet
resnih političnih diskusij in preučevanja politične geografije. Morje in njegovo dno je
nenaseljen prostor z veliko bogastva, ribji svet je le eden izmed njih. Prav zaradi te
vrednosti morja si ga obmorske države želijo čim več prilastiti. Na manjših morjih in v
zalivih pa zaradi omejenosti neredko pride do sporov.
V diplomski nalogi želimo ugotoviti:
•

Principe določanja morskih meja in realizacijo le-teh na svetovnih morjih.

•

Fizičnogeografske karakteristike določanja meja (biotski tokovi, arhipelagi).

•

Gospodarski pomen teritorialnega morja in konflikte interesov (turizem,
gospodarstvo, okolje, ribištvo).

•

V nalogi bomo bolj podrobno predstavili meje Islandije. Kot otoška država je
močno navezana na morje, ki je tu precej bogato. Zanima nas pomen ribištva
kot enega izmed interesov pri določanju meje.

S težavo razmejitve na morju se srečujemo tudi v Sloveniji. Mejo na morju med
Slovenijo in Hrvaško je težko določiti. Zaradi sobivanja v skupni državi do leta 1991
ljudje mejo v prostoru ne zaznajo oz. z njo niso navajeni živeti. Zaradi zapletenosti
določevanja morske meje smo se odločili, da raziščemo, kako so se s tem srečevali
drugod po svetu. Skušali smo izbrati primer, kjer je bil pri razmejevanju eden izmed
glavnih interesov ribištvo (kot v primeru Slovenije in Hrvaške); kjer ena izmed
vpletenih držav v ekonomskem in vojaškem oziru ter pomenu močno presega drugo.
Islandija je zaradi svoje otoške lege zelo navezana na morje, zato ga je želela v čim
večji meri nadzorovati. To pa se je končalo z mednarodnim sporom. Sam spor ter
njegovo reševanje sta zaradi spleta okoliščin izredno zanimiva in samosvoja. Islandiji
je uspelo uveljaviti svoje zahteve, s tem pa se je znašla pred novimi izzivi. Te izzive
smo pretresli v obliki prednosti in slabosti, ki jih prinaša razširitev - razglasitev
ekskluzivne ekonomske cone na 200 navtičnih milj.
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2 METODOLOŠKI OKVIR
Prav zaradi specifičnosti tematike in problema je večina literature v angleščini, manj v
hrvaščini, v slovenščini pa skoraj nič. Največ je o tem napisanega na svetovnem
spletu, vendar pa se je pri uporabi teh virov vseskozi treba zavedati številnih pasti, ki
se pri njihovi uporabi pogosto pojavljajo.
Islandija je država, o kateri je v slovenščini napisanega razmeroma malo. Večina
literature obravnava njihovo izrabo geotermalne energije kot alternativni vir energije.
Za geografski opis države bomo uporabili turistične vodiče in svetovni splet. Še manj
je napisanega o ribiških vojnah, zato smo se morali nasloniti na vire na svetovnem
spletu. Pri uporabi teh se vseskozi zavedamo dejstva, da se tam lahko brez večjih
težav, cenzure in strokovnega pregleda ter mnenja, objavi kar koli, zato bomo skušali
najti čim več virov o izbrani tematiki in jih med seboj primerjati.
Želimo se seznaniti tudi z naravnimi dejavniki, ki omogočajo nastanek območij
bogatih z ribami, zato se bomo dotaknili tudi njih. Ker Islandija leži v Atlantskem
oceanu, bomo podrobneje preučili le-tega ter Zalivski tok, ki teče v njem. Tok ima
velik vpliv ne samo na podnebje, temveč tudi na življenje v morju. Pri tem bomo
uporabili Pomorske enciklopedije Leksikografskega zavoda. Te so zaradi napak, ki si
jih pomorščaki ne morejo in ne smejo dopustiti, precej natančne in izčrpne ter
vsebujejo veliko kartografskega gradiva. Barvno kartografsko in slikovno gradivo
bomo črpali tudi iz svetovnega spleta.
Človeški pritiski na morje se s tehnološkim razvojem stopnjujejo. Večina teh pritiskov
je predstavljenih na spletnih straneh Združenih narodov. S pomočjo knjige The
Marine Environment, ki sta jo napisala Lenihan in Fletcher, pa bomo predstavili še
druge pritiske, npr. o izrabi morja kot viru pitne vode.
Z ribami bogata niso samo območja v okolici Islandije, zato bomo v grobem
predstavili tudi druga pomembna ribolovna območja. Večino uporabnih podatkov
najdemo na spletni strani Food and agriculture organization (FAO).
V Prescotovi knjigi Political Frontiers and boundaries in The political geography of the
oceans sta bili glavni vir za opis sporov in težav pri razglašanju ekskluzivno
ekonomskih con ter zaščiti ribolovnih območjih.
V veliko pomoč nam bo novejša knjiga Međunarodno pravo mora i Hrvatska
hrvaškega strokovnjaka za pomorsko pravo Vladimirja Iblerja. V njej je natančno
opisana Konvencija o pomorskem pravu iz leta 1982 ter primerjava s Konvencijo o
pomorskem pravu iz leta 1958. Njegove ugotovitve bomo vključili v diplomsko delo
predvsem za lažje razumevanje dogajanja, kaj razglasitev ekskluzivno ekonomske
cone pomeni, kakšne so omejitve in njene prednosti.
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3 MORJE KOT GOSPODARSKI IN STRATEŠKI VIR
Morje, ki pokriva večino zemeljskega površja (2/3), ima pomemben vpliv na življenje
živih bitij, podnebje, izoblikovanost površja, itd. Njegov pomen je neprecenljiv tudi z
gospodarskega vidika posameznih držav, predvsem obmorskih. Nekateri pomembni
ekosistemi, ki se v njem nahajajo, so že precej ogroženi.
V človeški zgodovini je imelo morje vse skozi izjemno pomembno vlogo, saj je razvoj
večine civilizacij z njim tesno povezan. Biti ob morju predstavlja določeno strateško
prednost, tudi zato, ker se v njem nahajajo določeni viri. Ribe so le eden izmed
pomembnejših virov, saj omogočajo preživetje milijonom ljudi. V turizmu in rekreaciji,
v prometu, pri pridobivanju nafte je vloga morja skoraj nenadomestljiva. V tem
poglavju bomo poleg zgoraj naštetih vidikov izkoriščanja morskih virov podrobneje
predstavili še druge ter opozorili na pomen morja. Izkoriščanje morja ima v
gospodarstvu posameznih držav pomembno vlogo. Države si tako skušajo pridobiti
čim večje lastništvo nad morskimi viri. Večina sporov pri določanju meja na morju je
povezano z gospodarsko strateškimi vidiki morskih virov. Islandija je le eden od
primerov, kjer so bili ti vidiki ključnega pomena. V zadnjem času pa postaja vse bolj
pomembna tudi varstvo morskega okolja.

3.1 Ribištvo in akvakulture
Letno v morju ulovijo in pridelajo z akvakulturami okoli 100 milijonov ton rib. To
predstavlja kar 80 % vseh ulovljenih rib tako iz celinskih kot morskih ekosistemov.
Ribolov v oceanih posredno in neposredno omogoča preživetje okoli 14 milijonov
ljudem. Prispevek rekreativnega ribolova prav tako ni nezanemarljiv, saj opazno
vpliva k globalni ekonomiji, razvoju turizma ter dvigu kvalitete življenja. Ribe in ribji
izdelki pokrivajo opazen del človeških potreb po proteinih. Večini revnim ljudem, ki
živijo predvsem ob obalah in na otočjih, so sadovi morja pomemben vir hrane,
proteinov in drugih hranilnih snovi. Tovrstna prehrana jim omogoča zdravo življenje
kljub izredno nizkemu standardu.
Predvsem zaradi neprecenljive vrednosti življenja v morju in socioekonomskega
pomena ribištva je vse več lokalnih oblasti opazilo potrebo po vzpostavitvi uspešnih
sistemov upravljanja v njihovih ekskluzivno ekonomskih conah ter na odprtem morju.
Razpoložljivi podatki o količini ulova rib obalnih držav nakazujejo, da je bila v letu
2000 okoli polovica območij z morskimi ribami na zgornji meji biološke proizvodnje
(ali največjega še možnega trajnostnega ulova), četrtina območij je bilo prelovljenih, v
drugi četrtini pa zaradi nepopolnih podatkov to lahko slutimo. Te ocene ne
zagotavljajo nobene varnosti, saj je tista polovica območij, ki so na sami meji
trajnostnega lova, pod neprestano grožnjo prelova. Potreben je čim boljši nadzor, da
se te grožnje ne uresničijo. Zgodovina ribolova nam kaže neprestano rast panoge.
Do prelova je začelo prihajati šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. To je bila
pomembna prelomnica, saj se je ribolov začel bolj intenzivno nadzorovati in postavili
so se temelji ribolovne politike.
Ribolov in z njim povezane industrijske panoge so izjemno občutljivi na različne
okoljske pritiske, še posebej na tiste s kopnega. Njihov učinek je ponavadi dolg in
nepopravljiv.
Akvakulture zapolnjujejo vrzel med zalogami in zahtevami po ribjih proizvodih. Njihov
obseg oz. izvajanje se zato povečuje. To s seboj prinaša tudi negativne posledice:
zaplete s pravicami vezanimi na izrabo vode (kopališča, ribogojnice, itd),
5
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onesnaževanje, bolezni, invazije določenih živalskih in rastlinskih vrst ter spremembe
naravnega okolja morskih bazenov.
Slika 1 Ribiča

vir: URL:http://www.ikorcula.net/album/album.asp?pic=Butaraina_druzina_Bobo.jpg&cat=2%
20People

Premišljeni ukrepi v ribolovni politiki in akvakulturi ter njuno povezovanje z drugimi
gospodarskimi sektorji bi lahko prinesli večjo varnost in stalno rast ribjih zalog. To bi
zmanjšalo odvisnost od posameznih gospodarskih tokov ter bi pomenilo več
prednosti ne samo za ribiče temveč za celotno skupnost.
Neustrezna ribolovna politika obalnih predelov lahko: poslabša razmere v
prehrambeni industriji, zavre napredek ribolova, destabilizira socialno strukturo v bolj
oddaljenih obalnih predelih. Ponovno bi bil najbolj prizadeti najrevnejši sloji v državah
v razvoju.
V ribolovni politiki se danes preizkušajo nekateri novi prijemi, kot so različne oblike
posebni pravic in previdnostni ukrepi, ki temeljijo na zakonitostih morskih
ekosistemov (URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xOD
E1JjY9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~).
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3.2 Turizem in rekreacija
Turizem je najhitreje rastoča gospodarska panoga, tako na globalni kot na lokalni
ravni. Leta 1998 je k svetovnemu bruto družbenem proizvodu prispeval kar 10 % ter
posredno ali neposredno omogočal zaposlitev 200 milijonom prebivalcev sveta. 700
milijonov ljudi je leta 2000 prestopilo meje svoje države, od tega je bil pri 62 % glavni
vzrok preživljanje prostega časa. V drugih državah so porabili 478 milijard ameriških
dolarjev. Turizem je tudi zelo pomemben kot izvozni artikel, saj se v 83 % državah
pojavlja med prvimi petimi kategorijami, v 38 % pa je kar na prvem mestu. Turizem
zaposluje 3 % svetovne delovne sile ali vsakega 12. delavca. V Franciji, ki je na
prvem mestu po obisku turistov, le-ta prispeva 7 % njenega bruto družbenega
proizvoda.
V gospodarstvu številnih obalnih tropskih držav v razvoju igra turizem zelo
pomembno vlogo, saj je nemalokrat najpomembnejši vir zaposlitev, priliva tujih valut
in državnih virov za obnovo. Svetovna turistična organizacija je ocenila, da v pacifiški
regiji turizem prispeva 25 % izvoza, na karibskem otočju pa tudi čez 35 %. Vsekakor
pa je treba opozoriti na to, da se večina dohodkov od turizma vrača nazaj v razviti
svet. Na Karibskem otočju ocenjujejo, da se od 30-50 % dohodkov vrne večinoma
tujim letalskim prevoznikom, lastnikom hotelov ter dobaviteljem hrane in pijače.
Turistična industrija temelji predvsem na naravnih virih, kot so pokrajina, zrak in
voda. Le-te pa z njenim izvajanjem tudi obremenjuje, saj je načrtovanje, razvoj in
izvajanje turizma velikokrat vodeno zelo nestrokovno. Upoštevanje trajnostnega
razvoja lahko na drugi strani pozitivno vpliva na zaščito naravnih in kulturnih
znamenitosti.
Naraščajoč morski turizem s seboj prinaša težave posebne vrste. Marine za jahte
pogosto zavzemajo najatraktivnejša območja in močno degradirajo naravno okolje
(močvirja, marše, lagune, koralne grebene in druge pomembne habitate). Odpadkom
in odpadnim vodam ter ravnanju z njimi se velikokrat ne posveča veliko pozornosti.
Na najbolj privlačnih območjih, ki jih turisti z jahtami tudi najraje obiskujejo, ponavadi
ne morejo poskrbeti za vse odpadke, ki jih le-te proizvedejo. Jahte se na teh
območjih zadržujejo tako kratko, da tam skoraj nič ne potrošijo, kar pomeni, da imajo
območja od tega samo stroške in smeti ter skoraj nič koristi. Ekoturizem in kulturni
turizem predstavljata novi val v razvoju turistične industrije. Z njima bi se tovrstne
težave lahko rešile. Ljudje, ki se za takšno vrsto turizma ponavadi odločijo, s tem
spodbujajo trajnostni razvoj, saj cenijo vrednost tako naravnega kot kulturnega
okolja, v katerega prihajajo, ter se trudijo v njem pustiti čim manj svojih sledi. Za pravi
razcvet te vrste turizma pa bo potrebno še veliko postoriti. Kljub temu pa trajnostni
razvoj v morskem turizmu že zaradi same njegove narave v popolnosti nikoli ne bo
možen (URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xODU2JjY
9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~, URL: http://www.oceansatlas.com/unatlas/uses/unepte
xtsph/tourismph/214gs70022.html).

3.3 Pomorski promet in komunikacije
Tehnološki dosežki, kot so kolesa, jadra, parni stroj, elektromotor idr., so človeku
omogočili premagovanje razdalj ali prenos tovora iz enega v drug kraj, tudi iz enega
na drug kontinent. Prenos informacij na daljavo je bil do odkritja telegrafa vezan
izključno na promet. Že od davnih časov so trgovina, zavzetja tujih držav, vojne,
raziskovanja novih dežel močno prispevali k razvoju pomorskega prometa in
ustvarjanju novih pomorskih poti.
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V 15. stoletju je bila v Evropi doba odkritij. V tem času je Magellanova posadka kot
prva obplula svet, v obdobju do 18. stoletja pa so sledila še številna odkritja novih
dežel, pojavile so se nove trgovske poti ali obudile nekatere stare. Vse bolj globalna
je postajala tudi trgovina.
Razvoj in rast trgovine sta med 16. in 17. stoletjem (posebej trgovska družba British
East India Company) imela močan vpliv na oblikovanje in izgled ladij. V obdobju, ko
so se ustanavljale kolonije oz. je potekal boj za obvladovanje čim večjega ozemlja,
se je pomen pomorstva občutno povečal, saj je takrat skoraj vsa izmenjava potekala
izključno po morju. Še bolj očitne so bile spremembe po industrijski revoluciji, saj so
takrat začeli uporabljati parne stroje za pogon ladij, pri gradnji je vse bolj
prevladovalo železo, ki ga je kasneje nadomestilo jeklo. Občutno se je povečala
nosilnost ladij. Potnike in tovor pa so lahko prepeljali na vse konce sveta. 20. stol s
tehnološkim napredkom ter obema svetovnima vojnama je prispevalo številne
novosti v zgradbi ladij, prevozu tovora, delovanju in upravljanju pristanišč ter v
navigaciji. Na ekspanzivni razvoj ladjedelništva vse od začetka 18. stoletja, niso
vplivale samo zahteve po večjem številu ladij ter spremembah v njihovi zgradbi,
temveč tudi zahteve po večji varnosti. Mednarodna pomorska organizacija, ki je bila
ustanovljena šele po drugi svetovni vojni, skrbi za usklajevanje morske navigacije na
svetovnem nivoju.
Začetki uporabe telekomunikacij na morju so neposredno povezani z razvojem
telegrafa. Z iznajdbo telegrafa konec 18. stoletja je komunikacija na daljavo postala
realnost. Leta 1844 so Samuel Morse v Ameriki in Wiliam Cooke in Charles
Wheatstone v Veliki Britaniji javno prikazali delovanje električnega telegrafa. Ta
dogodek je sprožil hitro rast rabe telegrafov. Začetki v razvoju so bili močno povezani
z železniškim omrežjem. S polaganjem podvodnih kablov po letu 1850 pa so
telekomunikacije postajale globalne. Še posebej tržno uspešna je bila povezava čez
Atlantik. Leta 1876, trideset let po javni demonstraciji električnega telegrafa, je
Aleksander Graham Bell na razstavi stoletja v Philadelphii (ZDA) javno predstavil
svoj izum - telefon. Štiri leta kasneje pa je na svetu delovalo že 30.000 telefonov.
Leta 1896 so izumili brezžični telegraf, ki so ga začeli množično uporabljati pri
navigaciji. Ta je bil predhodnik današnjih radio zvez. Temu je leta 1906 sledil prenos
glasu. V štirinajstih letih je radijsko oddajanje postalo splošno razširjeno.
Posledica rasti in širitve telegrafskega omrežja je bila leta 1865 sprejeta prva
Mednarodna telegrafska konvencija in ustanovljena Mednarodna telegrafska zveza,
ki se je leta 1934, zaradi razvoja različnih načinov in vrst komunikacij, preimenovala v
Mednarodno telekomunikacijsko zvezo.
Do vsesplošne uporabe radijskih zvez so bili podvodni kabli zaradi široke uporabe
najhitrejši in najbolj zanesljiv način mednarodne komunikacije. Proti koncu 1920 leta
je Britansko telegrafsko podjetje razvilo lahke koaksialne kable, ki so omogočali
relativno hiter prenos podatkov (leta 1928 že 2.800 znakov na minuto). 1940 so
namestili podvodne ojačevalnike signala ter tako zmanjšali izgubo signala, ki se je z
razdaljo povečevala. Prvi podvodni čezoceanski telefonski kabel je bil položen leta
1950. Trideset let za tem so, kljub prevladi satelitskih telekomunikacij, začeli s
postavljanjem optičnih vlaken. To je v komunikacijah na daljavo odprlo novo
poglavje. Prvi čezatlantski optični kabel je bil postavljen že osem let kasneje.
Danes je z vsesplošno uporabo računalniško podprtih telekomunikacij, ki omogočajo
nove storitve tako doma kot v službi, vse bolj pomembna tudi rast informacijske
avtoceste kot sta internet in pomorska elektronska avtocesta.
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12. julija 1999, 155 let po prvem prenosu besed s telegrafom, je bil zadnji komercialni
pomorski prenos besedila s pomočjo morsejeve abecede. Poslali so ga iz Globe
Wireless' KFS Marine Station v Half Moon Bayu San Francisco. V pomorstvu so
morsejevo abecedo zamenjali s svetovnim pomorskim sistemom reševanja in
varnosti (GMDSS) (URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND
0xODU1JjY9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~, URL: http://www.oceansatlas.com/unatlas/
uses/tran sportation_telecomm/transtel1.htm).

3.4 Poselitev obalnih predelov
Veliko prednosti, kot so: prijetno okolje, dostopnost do virov za prehranjevanje,
prometna povezanost, dostopnost idr., so bile dovolj močan magnet za nastanek
številnih obalnih mest. Zato ne preseneča, da veliko najstarejših mest leži ob morju.
Večina denarja in blaga v obmorskih državah prihaja skozi pristanišča. Zgoraj
naštete prednosti vplivajo na usmerjenost migracijskih tokov v obalne predele oz. v
obalna mesta. Kar osem od desetih največjih mest na svetu leži ob obalah.
V prejšnjem stoletju se je število prebivalcev podvojilo (v začetku stoletja je bilo na
Zemlji manj kot dva milijona prebivalcev, leta 1999 pa že šest milijard). Rast je vse
hitrejša, saj se je v 12-tih letih (1987-1999) število prebivalcev povečalo s petih na
šest milijard. Zaradi takšnega trenda rasti so predvidevanja, da nas bo leta 2030 ali
še prej, že deset milijard.
Preglednica 1 Deset največjih mest na svetu in njihova lega
ZAP.ŠT

MESTO

DRŽAVA

ŠTEVILO PREBIVALCEV

LEGA MESTA

1

Tokio

Japonska

26,763,000

Obalno

2

Sao Paulo

Brazilija

19,245,000

V notranjosti države

3

Mexico Citiy

Mehika

18,755,000

V notranjosti države

4

Bombaj

Indija

17,839,000

Obalno

5

New York

ZDA

17,062,000

Obalno

6

Kalkuta

Indija

14,035,000

Obalno

7

Los Angeles

ZDA

13,652,000

Obalno

8

Šanghaj

Kitajska

13,068,000

Obalno

9

Buenos Aires

Argentina

12,354,000

Obalno

10

Lagos

Nigerija

10,536,000

Obalno

vir: URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xODc3JjY9ZW4mMzM9Ki
YzNz1rb3M~

V prejšnjem stoletju se je število prebivalcev podvojilo (v začetku stoletja je bilo na
Zemlji manj kot dve milijardi prebivalcev, leta 1999 pa že šest milijard). Rast je vse
hitrejša, saj je bil skok iz petih milijard leta 1987 do šestih milijard v rekordnih 12-tih
letih. Zaradi takšnega trenda rasti so predvidevanja, da nas bo leta 2030 ali še prej,
že deset milijard.
Danes živi 44 % svetovne populacije znotraj v pasu, ki se razteza 150 km od obale v
notranjost, to znaša več kot pa je bilo leta 1950 vseh prebivalcev na Zemlji. V pasu,
ki se razteza 200 km od obale v notranjost, od leta 2001 živi več kot polovica
9
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svetovne populacije. Casablanca je leta 1839 imela vsega 600 prebivalcev, leta 1900
že 29.000, danes pa skoraj pet milijonov. Rast prebivalcev v Združenih državah
Amerike beležijo zelo natančno, tako so ugotovili, da kar 53 % prebivalcev živi v
obalnih predelih. Po letu 1970 se je število uničenih domov zaradi erozije morja
dvignilo na 2.000 uničenih domov na dan. Samo na Kitajskem, kjer je pričakujejo
največjo rast prebivalcev (več kot 125 %), jih že danes ob obalah živi več kot štiristo
milijonov. Že tako hitra rast prebivalcev je v obalnih predelih še bolj potencirana, kar
za okolje predstavlja (pre)velike obremenitve. V času turistične sezone se z obiskom
turistov pritisk na morske ekosisteme še poveča.
Slika 2 Atene

vir: URL: http://offline.area3.net/wartime/img/athens.jpg

S rastjo števila prebivalcev obalnih mest se veča pritisk tako na kopno kot na morje.
Naravno okolje s habitati je močno ogroženo ali celo uničeno. Onesnažene so lagune
z obalnimi vodami, močvirja so izsušena, pogosto jih prekrivajo odpadki, poplavne
10
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ravnice in estuarji so izkrčeni, spremenjeni in pozidani, mangrove in ostale vrste
gozdov so izsekane. Številni ekosistemi so poškodovani, večina jih je izgubljenih za
vedno. Zaloge rib, sveže vode, rodovitne zemlje in peščenih plaž so pogosto preveč
izkoriščene. Ekološka in finančna škoda sta precej veliki.
V obalnih vodah se količine smeti in odplak vse bolj kopičijo. Zaradi tega lahko pride
do evtrofikacije, kar ogroža tudi zdravje prebivalcev samih. Žal je odlaganje smeti na
območja posebnih habitatov, kot so močvirja in mangrove, vse prej kot redek pojav.
Uničevanje habitatov lahko poteka tudi na daljavo s škodljivimi snovi, ki se počasi
filtrirajo in pretakajo v podtalnico. Količina odplak, ki se izlivajo v morje (včasih
ponesreči, pogosto pa namenoma), vse bolj narašča. Tako se uničujejo obalni
predeli, ki so med najbolj produktivnih in biotsko raznovrstnimi na svetu. Skoraj 80 %
od 13.200 vrst morskih rib je obalnih. Oceani, ki imajo zelo pomembno vlogo v
vzdrževanju svetovnih ekosistemov in bodo služili kot zanesljiv vir hrane tudi v
prihodnje, so zato pomemben vir za veliko družbenih skupin po vsem svetu, še
posebej za naraščajočo obalno populacijo.
Ironično, bogastva obalnih predelov, kot so ribištvo, turizem, mednarodna trgovina ali
naravna bogastva, privlačijo ogromno ljudi, ki prav ta bogastva uničujejo
(http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xODc3JjY9ZW4mMzM9
KiYzNz1rb3M~, URL: http://www.oceansatlas.com/unatlas/uses/uneptextsph/gesamp
ph/gs71009a.html).

3.5 Pridobivanje energije
Na začetku stoletja so predvidevali, da bo v obdobju med letom 1997 in 2020
svetovna poraba energije zrasla za več kot 60 %. Ozko grlo v oskrbi z energijo naj bi
po ocenah povzročila predvsem povečana poraba energije v državah v razvoju. Do
tega bo najverjetneje prišlo predvsem zaradi hitrega industrijskega razvoja držav v
razvoju, z njim povezanim dvigom življenjskega standarda, povečanja števila
prebivalcev ter degradacije okolja.
Ker se zavedamo, da je zaloga glavnih virov energije, predvsem nafte, omejena,
raziskovalci poudarjajo potrebo po novih načinih pridobivanja energije. Slednje naj bi
bilo takšno, da bi zagotavljalo trajnostno rast z minimalnimi vplivi na okolje.
Ocenjujejo, da so v oceanih številni še neodkriti viri obnovljive energije in
ogljikovodikov. Največ potencialno še neizkoriščenih rezerv ogljikovodikov leži na
oceanskem dnu.
S pomočjo tehnološkega napredka in inovacij so pred pol stoletja lahko začeli
izrabljati ogljikovodike v obalnih predelih, kjer morje še ni tako globoko. Takrat je bil
nagel porast v črpanju oz. pridobivanju ogljikovodikov iz morskega dna, predvsem
nafte in zemeljskih plinov, še posebej v območjih blizu obal in območjih s plitvo vodo.
S še hitrejšim tehnološkim napredkom so nafto in plin začeli pridobivati v večjih
globinah na bolj odprtih morjih, kjer so vremenske razmere bolj surove, ter v okoljsko
občutljivih območjih bolj ali manj zaprtih morij. Črpanje nafte iz morskega dna je
veliko dražje od kopenskega, saj zahteva posebej prilagojeno opremo in transport.
Ploščadi za črpanje nafte so večinoma v morjih, ki niso globlja od stotih metrov. S
povečevanjem povpraševanja pa se bo izplačalo tudi črpanje v še globljih predelih
morij in oceanov. Danes je na svetu že več kot 6.000 naftnih ploščadi, od tega jih je
samo v Mehiškem zalivu 4.000, v Aziji 950, na Bližnjem vzhodu 700 in 400 v Evropi.
Ocenjujejo, da je pod morskim dnom okoli tretjina vseh svetovnih zalog nafte. Za
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odkrivanje nafte geologi uporabljajo naprave podobne sonarjem. Te naprave s
pomočjo odboja zvoka ugotavljajo gostoto slojev morskega dna.
Slika 3 Naftna ploščad

vir: URL:http://www.civl.port.ac.uk/comp_prog/offshore_platforms

Pridobivanje novih energetskih virov iz oceanov, katere so omogočile tehnološke
rešitve, že izboljšujejo stanje na področju energije. Skupaj z konvencionalnimi načini
črpanja nafte in zemeljskega plina te zaloge omogočajo vsaj majhno omilitev
grozljivih napovedi o svetovnih zalogah nafte in zemeljskega plina.
Skoraj neizkoriščen vir ogljikovodikov iz oceanov je hidratanten metan, trden kristal
sestavljen iz molekule metana obkrožene z molekulami zmrznjene vode. Ta vir
naravnih plinov se nahaja v zelo velikih globinah v sedimentih oceanskega dna.
Nekateri strokovnjaki so prepričani, da je to lahko ključen vir svetovnih zalog
zemeljskega plina.
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Zamisel o plimovanju kot energetskem viru je stara že nekaj stoletij. Predvidevajo, da
začetki uporabe tovrstne energije segajo v 11. stoletje na evropsko obalo Atlantika.
Prvi mlini, ki so izkoriščali naraščanje in upadanje višine morske gladine, so bili
postavljeni na vhodu in izhodu majhnih umetnih bazenčkov. Kasneje pa sta se
postavitev in njihova zgradba spreminjala. Industrijska revolucija je pomenila
nekakšen konec v razvoju, ne pa tudi v uporabi, ki se je kljub temu nadaljevala.
Ponekod so jih uporabljali tudi še v dvajsetem stoletju (npr. v Južni Angliji je bilo leta
1941 takšnim mlinov okoli 10). Energijski izkoristek mlinov je bil, kljub njihovem
nenehnemu razvoju, zelo majhen. Ob najboljših pogojih, ko sta bili plima in oseka
največji, so mlini lahko pridelovali energijo samo 2/5 razpoložljivega časa, do
najslabših, ko je bilo plimovanje komaj opazno in izkoristka ni bilo.
V Franciji se je v tridesetih letih 20. stoletja končalo obdobje dolgega premora v
razvoju. Postavili so poizkusno elektrarno na plimovanje, v njej je plimovanje
namesto mlinčkov poganjalo takrat moderne turbine. S pomočjo raziskav, ki so
potekale na tem poizkusnem modelu, so šele trideset let kasneje izgradili prvo
komercialno elektrarno v ustju reke La Rance v Bretaniji. Ključen pogoj za postavitev
takšne elektrarne je precej močno plimovanje, saj elektrarna izkorišča tok, ki ga
proizvajata tako upadanje (umikanje) kot tudi naraščanje (prihod) morske vode.
Danes je takšnih elektrarn kar nekaj, poleg Francije, ki ima dve, jih ima še Anglija,
ZDA, Kanada, Argentina. Vsa potencialna mesta, kjer bi lahko postavili takšne
elektrarne, še niso izkoriščena, nekaj jih je še v zgoraj naštetih državah, nekaj pa tudi
v Indiji, Bangladešu in Avstraliji.
Pogoji, ki so potrebni za takšne elektrarne, so precej zahtevni, to je tudi ena izmed
večjih slabosti. Takšne elektrarne zavzemajo tudi veliko prostora ter vplivajo na
izgled pokrajine in izoblikovanost obale.
Relativno nov vir pridobivanja energije iz morja so morski valovi. V času vse večje
potrebe po energiji so angleški znanstveniki prišli na zamisel o izkoriščanju valov.
Kljub temu, da ima tovrstno pridobivanje energije zelo veliko podobnosti z
pridobivanjem energije iz morskih tokov, še ni povsem zrelo za upravičeno
ekonomsko pridobivanje.
Stroški izkoriščanja izrabe obnovljivih virov energije se zmanjšujejo, veliko jih je ob
ustreznih pogojih že smiselnih za ekonomsko izrabo. Kljub temu da nafta in zemeljski
plin predstavljata več kot 60 % svetovne oskrbe z energijo, bodo zaradi napredka v
tehnologijah izrabe obnovljivih virov, slednji so imeli vse večjo vlogo v svetovnem
energijskem trgu (URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0
xODgzJjY9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~; Lenihan, Fletcher 1977).

3.6 Morska biotehnologija
Z nastankom nove znanosti morske biotehnologije je izkoriščanje zdravilnih učinkov
morja postalo bolj dostopno. S pomočjo biotehnologije lahko iz morja izkoristijo kar
največ njegovih bogastev in proizvajajo izdelke, ki jih drugače ne bi povezovali z
morjem. Biotehnologi pri svojem delu uporabljajo predvsem žive organizme ali
njihove posamezne dele. Z njihovo pomočjo lahko ustvarjajo ali spreminjajo že
obstoječe izdelke; pospešujejo in spreminjajo rast rastlin ter razvoj živali; razvijajo
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mikroorganizme, ki lahko posnemajo molekularno strukturo in funkcije živih
organizmov.
Shranjevanje genskih informacij velikega števila raznolikih morskih organizmov
predstavlja pomemben naravni vir prihodnjega razvoja. S številnimi raziskavami so
ugotovili, da so biokemični potenciali morja izredno veliki, ti omogočajo iznajdbo
novih polimerov, encimov, cepiv, diagnostičnih, analitičnih reagentov in drugih
izdelkov kemije ter s tem povezanih novih industrijskih procesov. Iz morskih
mikroorganizmov izdelajo gensko spremenjene organizme ter jih takšne pogosto
uporabljajo v akvakulturah in drugih predelovalnih industrijah, ki so vezane na morje.
Morska biotehnologija omogoča nova orodja in pristope pri določanju kvalitete vode
ter razumevanja ekoloških odnosov in vezi. To predstavlja osnovo za razumevanje
vedenja, navad in obnašanja rib, ugotavljanja ribjih zalog, kar nam lajša oblikovanje
in izboljšanje ribolovne politike (URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet
?status=ND0xODgyJjY9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~).

3.7 Morje kot vir sladke vode
Zaloge sladke vode so omejene in neenakomerno razporejene, tako so območja, kjer
je vode v izobilju, in so območja, kjer sladke vode kronično primanjkuje. V slednjih
imajo do vode prav poseben odnos. Območja, v katerih je vode primanjkovalo, so že
v obdobju pred našim štetjem našli izvirne načine oskrbe z vodo. Najbolj znani so bili
antični Rimljani z gradnjo akvaduktov. Veliko spremembo je omogočil tehnološki
napredek, saj so s procesom imenovanim desalinizacija, morsko vodo začeli
spreminjati v pitno za potrebe prebivalstva in za potrebe industrije. Naravna
desalinizacija črpa energijo iz sonca, ki najprej morsko vodo spremeni v plinasto
stanje, kot takšna pa se v ozračju spet vrne v tekoče (kondenzacija). Na zemeljsko
površje se iz ozračja ponavadi vrne v obliki padavin. Na površju lahko voda odteče
takoj v morje ali se shrani bodisi na zemeljskem površju ali v njeni notranjosti
(podatalnica).
Umetna deslinizacija močno poseže v okolje. Povzroča tako koristne in škodljive ter
nenamerne in nenamerne posledice. Ljudem omogoča izenačenje razvojnih
možnosti na območjih, kjer razvoj prej prav zaradi pomanjkanja vode ni bil mogoč ali
pa je bil močno oviran. Postopek je tvegan, saj v okolje prinaša vodo kot enega
ključnih elementov, ki je bil prej tam navzoč v zelo majhnih količinah. Posledice so
opazne tako v naravi kot v družbi. Najbolj opazni sta zunanji posledici: izgled obrata
ter hrup, ki pri proizvodnji nastaja. Obe posledici sta za okolico zelo moteči. Za
delovanje so potrebne ogromne količine energije, kar še dodatno obremeni pokrajino.
Moteč stranski produkt je slanica, v njej je vsebnost soli precej večja kot v viru oz.
morju.
Vrst umetne desalnizacije je več, destilacija, elektrodializa, ionska separacija ter
zamrzovanje. V komercialne namene se najbolj uporablja destilacija. Elektrodializa in
ionska separacija sta tudi že razviti do te mere, da dajeta zadovoljive rezultate.
Poraba energije pri elektrolizi je tako visoka, da je vprašanje, če se bo kdaj
komercialno uporabljala.
Postopek desalinizacije je zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov izredno drag in si ga
lahko privoščijo le bogate države z obmorsko lego. Zato je največ obratov za
desalinizacijo nameščenih na Arabskem polotoku, kjer kronično primanjkuje vode. To
so območja bogata z nafto – črnim zlatom. Nafta prinaša dovolj denarja za tovrstne
projekte, hkrati pa služi kot energetski vir za projekte. (Lenihan, Fletcher 1977).
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3.8 Onesnaževanje morja kot posledica njegove izrabe
Osrednja tema tega poglavja so odpadki, ki jih v morja izpuščajo ladje in druge
dejavnosti povezane z morjem. To vključuje nuklearne odpadke, odpadne vode,
drugi odpadki iz tovornih in potniških ladij.
Od vsega materiala, ki ga izkopljejo in prenesejo s stroji, kot so buldožerji, bagerji, ga
v morju konča med 20-22 %. Tisti, ki konča v morju, je običajno odvržen v notranjih
vodah, preostalega, ki ostane na kopnem, pa uporabijo pri gradnji novih objektov. 8090 % vsega odpadnega materiala (več milijonov ton letno), ki ga ljudje odložimo v
morje, je posledica kopanja s stroji. Od tega jih dve tretjini materiala konča v morju
predvsem kot posledica vzdrževanja oz. čiščenja pristanišč, rek in drugih vodnih poti.
Preostala tretjina je posledica nekaterih novih del povezanih npr. s širjenjem mest. V
prihodnosti se na tem področju ne pričakuje veliko sprememb.
Okoli 10 % od vsega odloženega materiala je močno onesnaženega. Večinoma gre
za odpadni material iz različnih dejavnosti, kot so industrija, transport ter posledice
sanacij raznih razlitij na kopnem. Strupeni odpadki pogosto vsebujejo težke kovine
(kadmi, merkurij in krom), ogljikovodike (nafta in zemeljski plin), pesticide, nitrate in
fosforje. Odlaganje teh materialov lahko povzroči akutne ali kronične posledice na
morskih organizmih in posledično tudi zastrupitev virov za prehrano ljudi.
Ladje, ki kot pogonsko sredstvo uporabljajo nafto, morje močno onesnažujejo. V
zakonodaji Združenih držav Amerike in Velike Britanije je od leta 1920 močno
omejeno čiščenje ladijskih rezervoarjev, saj se tako v morje lahko izlijejo velike
količine nafte. Poskusi globalnega reševanja tega problema so večinoma neuspešni,
kljub ponavljajočim se ekološkim posledicam.
V Konvenciji za preprečevanje onesnaževanja morja z nafto iz leta 1954 so prvič
predstavili možnosti in nevarnosti, ki jih lahko povzroči izlitje nafte v morje. V
konvenciji so prepovedali izpuščanje nafte (katrana) v bližini obal in v posebnih
območjih, predvsem tistih z občutljivimi ekosistemi. Za nadzor izvajanja konvencije
so zadolžili Mednarodno pomorsko zvezo (http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSS
ervlet?status=ND0xODc2JjY9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~, URL: http://www.oceansat
las.com/unatlas/issues/pollutiondegradation/oil_poll/oil_pollution.htm).

3.9 Onesnaževanje morja z odpadki s kopnega
Nepravilno ravnanje z odpadnimi vodami oz. s kanalizacijo na kopnem je glavni vir
onesnaževanja obalnih predelov. Najbolj opazni posledici sta slabša kakovost vode,
v kateri se ljudje kopajo, in povečana vsebnost nitratov, ki povzročajo evtrofikacijo.
V območjih, kjer je kanalizacija neurejena, pridejo odpadne vode do morja posredno,
pogosto se izlivajo v reke in potoke ter z njimi v morja. Raziskave v Aziji v regiji Huihe
so pokazale, da iz tridesetih čistilnih naprav, nelegalno izpustijo odvečne količine
odpadnih vod neposredno v reko Huihe ali v kakšnega od 65 njenih pritokov.
Bombajska metropolitanska regija in svetovna banka sta v mestu Bombaj za glavna
problema označila onesnažen zrak in vodo. Svetovna banka je stanje zraka v mestu
označila za resno. Če upoštevamo še neurejeno ravnanje z odpadnimi vodami (75 %
odpadnih vod ni ustrezno urejeno, saj izlivajo neposredno v vodne kanale ali morje
ob obali), ugotovimo, da je situacija resna. Grožnje nekaterih o okoljski katastrofi so
precej realne.
Da je problem upravljanja z odpadnimi vodami globalen ter da te ogrožajo večino
obalnih območij, je moč razbrati iz izbranih primerov.
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Leta 2000 so 2.600 plaž v Združenih državah Amerike zaprli zaradi onesnaženosti z
odpadnimi vodami.
Atene, glavno mesto Grčije, s skoraj 4 milijoni prebivalcev, so le eden izmed mnogih
primerov, kjer za odpadne vode ni dovolj poskrbljeno, stekajo se neposredno v morje
brez kakšnih koli postopkov čiščenja.
V Lagosu je pitna voda tako za prebivalce kot za industrijo in gospodarstvo že precej
ogrožena. Odpadne vode, v katerih so med drugim tudi težke kovine in patogene
bakterije, so se začele mešati z zalogami pitne vode.
Tudi predeli afriških obal z mangrovami, koralnimi grebeni so ogroženi zaradi
onesnaževanja. Predvidevajo, da je okoli 38 % obalnih ekosistemov pod neposredno
grožnjo razvojnih inženirjev, ki bi tu raje videli pristanišča, nove mestne soseske ali
izpuste mestnih kanalizacij (URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?sta
tus=ND0xODgwJjY9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~).

3.10 Varstvo morskega okolja
Kako varovati morsko okolje, je vprašanje, s katerim se ukvarja veliko strokovnjakov.
Nekatere skrajne organizacije za zaščito okolja trdijo, da je že samo opazovanje kitov
in drugih živali v njihovem naravnem okolju izjemno škodljivo tako za same živali kot
za okolje. Velikokrat navajajo Valdeški polotok, kjer množice turistov z barčicami
hitijo opazovat kite. Pri tem pa se kitom zelo približajo. Podobno je bilo tudi s t. i.
naključnimi srečanji delfinov v Monkey Mia v Avstraliji. Tovrstna turistična atrakcija je
obljubljala bogat dohodek, dokler znanstveniki niso ugotovili, da to negativno vpliva
na zdravje delfinov. Ugotovitve znanstvenikov so pokazale, da je zdravje delfinov in
drugih morskih sesalcev vse bolj ogroženo. Eden izmed ukrepov je bil tudi prepoved
kopanja z delfini.
Celo ekoturizem je kontraverzen kljub njegovemu imenu. Veliko okoljevarstvenikov
se sprašuje, če ekoturziem kot tak lahko sploh obstaja, še posebej, če bo postal
masoven. Na področju turizma je opazen velik napredek, saj so nekoč verjeli, da hoja
po koralnem grebenu ni škodljiva. Samo peščica potapljačev je imela pomisleke ter
se koral ni dotaknila. Danes se zavedamo, da je to skoraj tako škodljivo kot trganje in
odnašanje koral. Kar na prvi pogled deluje kot neškodljiva uporaba morja, ima lahko
za okolje precej grozljive posledice.
Od prvega stika z morjem je človek morsko okolje spreminjal in uničeval. Tej temi se
znanstveniki raje izognejo. Najbolj pogosto govore o naslednjih temah: čista voda,
ogrožene vrste, biotska raznovrstnost, zaščitena območja, estetska vrednost in
privlačnost. Pogoste so tudi medsektorske teme, kot so trgovina, promet, turizem in
rekreacija (URL: http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xODY3J
jY9ZW4mMzM9KiYzNz1rb3M~).
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4 ATLANTSKI OCEAN
Drugi največji ocean na svetu je Atlantski ocean, ki pokriva 20 % celotne površine
Zemlje (meri 82.442.000 km², skupaj z sosednjimi morji pa 106.463.000 km²). V
Atlantskem oceanu se nahaja druga največja globina, Browsonova globina z 9.218 m
v Portoriškem jarku. Povprečna globina vključujoč sosednja morja je 3.332 m, brez
njih pa 3.926 m. Prostornina Atlantskega oceana je 323.600.000 km3 (z sosednjimi
morji pa 354.700.000 km3). Atlantik, kot mu tudi pravimo, je ime dobil iz grške
mitologije, pomenil naj bi Atlasovo morje.
Slika 4 Atlantski ocean z robnimi morji

vir: URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Atlantski_ocean

Morje zapolnjuje kotanjo. Ta je po obliki v smeri sever jug precej razpotegnjena.
Zaradi rahle zožitve pri ekvatorju po obliki spominja na črko S. Na najširšem delu
med Sredozemskim in Antilskim morjem je širok 13.500 km, najožji pa je med
Brazilijo in Liberijo 2.848 km. Na zožitvi 8° severno od ekvatorja se deli proti severu
na severni, proti jugu pa na južni Atlantik.
Razvejanost obale Atlantskega ocena je odvisna od starosti kontinentov, ki ga
obkrožajo. Na splošno so obale srednjega in južnega Atlantika precej manj razvejane
kot obale severnega dela. To so obale z veliko zatoki, zalivi in stranskimi morji
(Karibsko, Sredozemsko, Črno, Severno, Baltsko …). Otokov je v Atlantskem oceanu
zelo malo (URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Atlantski_ocean).
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Karta 1 Atlantski ocean

vir : Atlas sveta za osnovne in srednje šole, 1982

4.1 Oceansko dno
Na dnu Atlantika je na najbolj opazen Srednje atlantski hrbet, gre za gorski greben
pod morjem. Razteza se vse od Islandije na severu, do približno 58° južne
geografske širine. Hrbet je na najširšem delu širok kar 1.600 km. Po vsej njegovi
dolžini, vzporedno z njim, poteka globokomorski jarek. Najvišji deli hrbta segajo iz
morja in tvorijo otoke (na primer Islandija), globine na hrbtu pa ne presežejo 2.700 m.
Najbolj izrazit hrbet v južnem Atlantiku je Walvisov hrbet.
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Srednje atlantski hrbet loči Atlantik na dve veliki kotanji, ki sta globoki med 3.700 in
5.500 metrov. V vzporedniški smeri poteka na atlantskem dnu še nekaj hrbtov. Ti
skupaj z Srednje atlantskim hrbtom obkrožajo niz podvodnih kotlin ter tvorijo neke
vrste mrežo. Večje kotline se imenujejo Gvajanska, Severno Ameriška, Kapverdska,
Kanarska v severnem ter Angolska, Kapska, Argentinska in Brazilska v južnem.
Kljub podvodnim planotam in gorovjem je dno obravnavano kot relativno ravno. Na
dnu je kar nekaj jarkov, med njimi je najgloblji Portoriški, malenkost bolj plitva sta
Južni Sandwiški jarek (8.262 m) in Romanški jarek (7.635 m). Na robu kontinentov so
šelfi, ti zavzemajo okoli 11 % dna.
Geološko gledano je Atlantik še v fazi nastajanja, saj se neprestano širi. Predvsem
zaradi obal, ki se pogrezajo v morje, ter širjenja na področju hrbtu tako proti vzhodu
kot proti zahodu.
Sedimenti na oceanskem dnu so posledica nalaganja pelagičnega materiala ter
materiala iz kopnega. Pesek, blato, kamenje, ki predstavljajo večino materiala s
kopnega, je v oceanih zaradi erozije, vremenski vplivov in vulkanskih aktivnostih na
kopnem. V večini jih najdemo na dnu kontinentalnih šelfov, najdebelejši sloji pa so ob
ustjih rek in peščenih obalah. Pelagične usedline, ki nastanejo z odmiranjem živih
morskih organizmov, med drugim vsebujejo tudi rdeče gline. Pojavljajo se v globinah
od 60 do 3.300 metrov ter so najpogostejše usedline na oceanskem dnu.
Najdebelejše sloje najdemo ob konvergenčnih pasovih in podvodnih izvirih (URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_ocean).

4.2 Lastnosti vode
Slanost vrhnjega sloja vode niha med 33-37 ‰ (povprečna slanost 35 ‰) ter je
odvisna predvsem od lege in podnebja. Kljub temu, da ima Atlantik najnižjo slanost le
malenkost severneje od ekvatorja, na splošno velja, da se slanost niža z geografsko
širino. Nižja slanost je tudi ob obalah, kjer se izlivajo večje reke. Največja slanost je
na območju 25° severne geografske širine. Izhlapevanje, padavine, rečni dotok in
taljenje morskega ledu najmočneje vplivajo na slanost v vrhnjem sloju.
Temperatura površinskega sloja vode niha od -2 °C do 29 °C (povprečna letna
temperatura je 25 °C), odvisna je predvsem od geografske širine, morskih tokov,
letnega časa ter razporeditve solarne energije. Najtoplejši je Atlantik severno od
ekvatorja, najhladneje pa v polarnih predelih. V srednjih (vmesnih) širinah, kjer se
temperatura najbolj spreminja (od 7 °C do 8 °C med hladno in toplo polovico leta),
znaša med 25 °C in 10 °C.
V severnem Atlantiku tokovi (Zalivski, Srednjeekvatorialni, Kanarski tok) obkrožajo
obsežno podolgovato vodno telo imenovano Sargaško morje. Razteza se od Azorov
na severovzhodu do Antilov in Bermudskih otokov na severozahodu ter Malih Antilov
na jugozahodu. V njem ni morskih tokov, vetrovi, ki pihajo so severovzhodni pasati,
kljub temu pa je na površini pa zelo mirno.
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Slika 5 Letno povprečje in odstopanja v slanosti morske vode na površini v Atlantskega
oceana

vir: Pomorska enciklopedija. Knj. 1. 1972.

Slanost sargaškega morja je opazno višja od povprečja Atlantskega oceana (35,5 do
37 ‰, do globine 400 m se celo povečuje), zato so v njem pomembna območja, kjer
se razmnožujejo jegulje ter se raztezajo rastišča nekaterih alg. Temperatura
Sargaškega morja je v površinskem sloju pozimi med 17 °C do 23 °C, poleti 23 °C in
27 °C, posebno pa je tudi po majhnem upadanju toplote v globino.
Slika 6 Srednje letne in kolebanja temperature na površini Atlantskega oceana

vir: Pomorska enciklopedija. Knj. 1. 1972

Morski tokovi oz. smer kroženja vode se zaradi coriollisove sile gibljejo v Severnem
Atlantiku v smeri urinega kazalca, v Južnem pa ravno v obratni smeri.
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Plimovanje je običajno poldnevnega tipa z eno večjo nepravilnostjo v severnem delu
in eno v južnem delu. Plimovanje v robnih morjih je neodvisno od plimovanja v
Atlantskem oceanu. Plimni val se premika od juga proti severu, v širinah nad 40°
severne geografske širine pa prihaja do oscilacij v smeri vzhod – zahod (URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_ocean; Pomorska Enciklopedija, Knj. 1. 1972;
Pomorska Enciklopedija. Knj. 7. 1985).

4.3 Zalivski tok
Zalivski tok pomembno vpliva na raznovrstnost živih bitij v Atlantskem oceanu. Vode
okoli Islandije so prav zaradi mešanja Zalivskega toka s hladnimi tokovi ter
posledičnega mešanja vodnih slojev bogate s planktonom. Ribe, ki se prehranjujejo s
planktonom, se na takšnih območjih mešanja vode zelo rade zadržujejo, kar privablja
tudi večje roparske ribe.
Slika 7 Morski tokovi v Atlantskem oceanu, s šrafuro je posebej označen Zalivski tok,

vir: Pomorska enciklopedija. Knj. 2. 1975

V širšem pomenu je Zalivski tok sistem toplih morskih tokov v severnem delu
Atlantskega oceana, ki tečejo od Mehiškega zaliva do obal Svalbarda in polotoka
Kole na severovzhodu ter do obal Pirenejskega polotoka in severozahodne Afrike na
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jugovzhodu. V ožjem smislu gre za topel tok od Floridske ožine pa do
Novofundalnskega šelfa (Pomorska Enciklopedija. Knj. 2. 1975).

4.3.1 Nastanek in ime Zalivskega toka
Na plovbi med Bahamskim otočjem in Florido je Španec Francisco de Alaminos leta
1513 v Floridski ožini opazil hitro strujanje vode. Pri izdelavi pomorske karte je B.
Franklin prvi uporabil izraz Zalivski tok.
V njem je niz heterogenih ter pogosto divergentnih tokov. Floridski tok teče v
litoralnem pasu ameriških voda od Mehiškega zaliva do rta Hatteras. Od rta Hattears
do Azorov teče Zalivski tok odprtega Atlantika, le-ta se spet deli na številne manjše
tokove.
Po izračunih Pillsburia v Floridski ožini preteče 25 milijonov m3 vode v sekundi.
Morskemu toku se na poti čez ocean spremeni velik del pomembnih lastnosti,
sprememba temperature, slanosti … Zalivski tok nastane zaradi vdora toplih
ekvatorialnih voda Atlantskega oceana v Karibsko morje. V njega pridejo skozi ožine
Malih Antilov ter se gibljejo v smeri vzhod – zahod. Obsežne vodne mase Karibskega
morja stisnjene med polotok Jukatan in Kubo ob vstopu v Mehiški zaliv povzročijo
dvig morske gladine za nekaj decimetrov. Pri odtekanju teh vodnih mas skozi
Floridsko ožino se ustvari Floridski tok. Na področju mesta Havane je Floridska ožina
široka 120 km in globoka 1.800 m. Tok teče po skoraj celotni širini ožine, čuti pa se
ga do globine 800 m. Povprečna hitrost vode je 1,7 m/s (Pomorska Enciklopedija,
Knj. 2. 1975).

4.3.2 Floridski in Antilski tok
Vode Floridskega toka, ki prihajajo iz Karibskega morja se precej razlikujejo od
okoliških voda. Temperatura morja v Floridskem toku (25 °C) je za dve do tri stopinje
nižja od voda Karibskega morja. Nižja je prav tako slanost z 35,4 ‰, v Karibskem
morju znaša 35 ‰ in več. Temperatura v vrhnjem sloju Floridskega toka znaša več
kot 24 °C, na globini 300 m znaša v zahodnem delu 8 °C, v vzhodnem pa 17 °C. Na
isti globini so razlike med vzhodnim in zahodnim delom tudi v slanosti; vzhodni del
34,8 ‰ in 35,8 ‰ zahodni. Zaradi vseh razlik se bolj topla in slana voda v okolici
Bahamskega otočja spušča v globino, medtem ko se bolj hladna in tudi manj slana
voda ob obalah Floride dviga proti površini. To vpliva tudi na rast koral. Le-teh ob
Floridski obali ni, medtem ko je Bahamsko otočje skoraj v celoti koralnega nastanka.
Neposredno za Floridsko ožino se Zalivski tok pahljačasto razširi in se usmeri proti
severu. Pričakovanega zanašanja proti vzhodu, ki ga povzroča vrtenje zemlje okoli
osi, ni, saj na tok z isto močjo deluje krožni tok severnega dela Atlantika. Na odprtem
in globokem morju se hitrost zalivskega (Floridskega) toka zmanjša na 52 km v 24
urah. Na vhodu v ocean se Floridski tok na 30° severno in 79° zahodno združi z
krožnim tokom severnega Atlantika, ki teče po zunanji strani Velikih Antilov (od tod
tudi ime Antilski tok).
O. Krümmel je predvideval, da je Antilski tok glavni povzročitelj segrevanja
severnega Atlantika, po njegovi oceni naj bi prispeval kar ¾ tople vode. G. Wüst je,
naslanjajoč se na bolj natančne raziskave, trdil, da je količina vode, ki jo v Severni
Atlantik prispeva Floridski tok, kar dvakrat večja od količine, ki jo prispeva Antilski. V
širinah med 27° in 35° severne geografske širine niso vode Zalivskega toka nič
toplejše od Sargaškega morja. Slanost je na površini manjša, kot pa v pasu na
globini med 100 in 200 m (več kot 36,5 ‰). Wüst je sklepal, da je izvor večje slanosti
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v globinah dotok podpovršinskega morskega toka iz Sargaškega morja. Zaradi
rotacije Zemlje, morfologije morskega dna in močnih zahodnih vetrov, se Zalivski tok
od ameriškega kontinenta odmika v smeri severovzhod v tej meri, da doseže
jugovzhodni rob Novofundlandskega šelfa. Južni rob šelfa je tudi severna meja
zalivskega toka na ameriški strani.
Pri rtu Hatteras je zalivski tok širok 110–120 km, globok oz. debel 800 m, v 24 urah
pa opravi od 85 do 90 km (Pomorska Enciklopedija. Knj. 2. 1975).

4.3.3 Zalivski tok odprtega Atlantskega oceana (Severnoatlantski tok)
Zalivski tok se na južnem koncu Novofundlandskega šelfa sreča s hladnim
Labradorskim tokom, ki s seboj nosi precej ledu. Na območju srečanja obeh tokov je
na razdalji 10–15 km temperaturna razlika 10 °C–15 °C. Na območju se vode
Zalivskega toka na površini ohladijo na 10 °C–18 °C, na globini 1000 metrov pa na 4
°C– 6 °C. Slanost je še vedno med 35,5 ‰ in 35 ‰. Zaradi zahodnih in jugozahodnih
vetrov se Zalivski tok ob Novofundlandskem šelfu usmeri proti odprtemu morju. Od
Ameriških obal se oddaljuje s povprečno hitrostjo 20–25 km v 24 urah. Vzhodno od
50° vzhodne geografske dolžine se tok pahljačasto širi (delta Zalivskega toka). Velik
del površinskih in globinskih voda se pod vplivom rotacije zemlje odklanja proti
vzhodu in jugovzhodu, del pa proti severu vzdolž obal Novo Fundlandije in
Labradorja do Davisovih vrat. Ta del teče v nasprotni, a vzdolžni smeri z Arktičnimi
vodami.
Pri 25° zahodne geografske dolžine se od severnoatlantske veje Zalivskega toka
odcepi še manjši del (Kanarski tok), ki teče proti Pirenejskemu polotoku.
Tudi v bližini Velike Britanije in Irske se Atlantski tok deli na dva kraka; manjši
(Irmingov tok) teče proti Danski ožini s hitrostjo 9–27 km v 24 urah, večji pa se obrne
proti jugozahodu, kjer se sreča z mrzlim Vzhodnogrendlanskim tokom. Temperatura
površinskega sloja Irmingerovega toka v poletnih mesecih doseže 10 °C–12 °C,
njegova slanost znaša 35 ‰.
Najobsežnejši krak Severnoatlanskega morskega toka, Irsko norveški tok, potuje
med Fererskim in Šetlantskim otočjem v pasu širokem do 185 km, globokem do 500
m, ter s hitrostjo 9–12 km v 24 urah. V Norveškem morju se obrne proti severu ter
teče vzdolž zahodnih obal Skandinavskega polotoka. Povprečna letna temperatura
površinskega sloja Norveškega toka je 9 °C–10 °C, pozimi 7 °C–8 °C, poleti 11 °C–
13 °C. Slanost se giblje med 35 ‰ in 35,4 ‰.
Na severnem delu Skandinavskega polotoka se od Norveškega toka proti v
Barentsovem morju odcepi Nordkapski tok. Njegova hitrost je 2–4,5 km v 24 urah,
povprečna letna temperatura 4 °C–8 °C, slanost pa 35 ‰. Glavni krak Norveškega
toka (Spitsbergov tok) teče proti severu vzdolž zahodnih obal Svalbarda s hitrostjo
5,5 km v 24 urah. Njegova povprečna letna temperatura znaša 3 °C–5 °C, slanost je
35 ‰. Severno od Svalbarda prihaja tok v stik s hladno, manj slano arktikično vodo.
Zaradi teže se Spitsbergov tok spusti v globino in teče naprej kot globinski topel tok v
Severno ledeno morje. Sovjetski oceanografi so ugotovili da ta globinski tok v globini
200 do 800 m teče daleč na sever in vzhod (v Karsko in Vzhodnosibirsko morje do
Vranglovega otoka in celo do severnega tečaja). Njegova temperatura na 500 m
znaša 1,5 °C (Pomorska Enciklopedija. Knj. 2. 1975).
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4.3.4 Meja Zalivskega toka proti ameriški obali
Zalivski tok ne teče neposredno ob obalah Severne Amerike, niti v Floridski ožini ne.
V prostoru, ki je med Zalivskim tokom in Ameriško obalo, se nahajajo hladne vode.
Te Zalivski tok iz globin izrine na površje. Prehod med njima je postopen; sestavljen
je iz večih pasov z različnimi temperaturami. To termično mejo Američani imenujejo
hladni zid. Največje temperaturne razlike med vodo Zalivskega toka in hladnih
priobalnih vodah so pozimi (do 8 °C), ter se povečujejo v smeri sever – jug. Spomladi
in jeseni je razlika precej manjša, poleti je zaradi vpliva s kopnega ni. Slanost v
priobalnih vodah je skozi vse leto 32 ‰–33 ‰, ter je v povprečju od Zalivskega toka
za 3 ‰ nižja. Vpliv pritokov s kopnega je opaznem samo v priobalnih vodah in je
površinskega značaja (Pomorska Enciklopedija. Knj. 2. 1975).

4.3.5 Vpliv Zalivskega toka na temperaturo in zračni tlak
V Severni Ameriki se pozimi ustvari polje visokega zračnega pritiska, ki se pogosto
spoji s subtropskim pasom visokega zračnega pritiska. Takrat je tudi Zalivski tok vse
od Kube do Long Islanda v območju visokega zračnega pritiska. Vetrovi spreminjajo
smer iz vzhodnih, jugovzhodnih v okolici Bermudskega otočja do severnih v širinah
nad 30° severne geografske širine. Zalivski tok teče od območij, kjer je povprečna
letna temperatura 21,1 °C (Florida) do območij, kjer je povprečna letna temperatura 1,1 °C (Long Island).
Poleti, ko se območje visokega zračnega pritiska seli na odprti ocean proti
Sargaškemu morju, je nad Zalivskim tokom območje srednjega zračnega pritiska. V
južnem delu pihajo jugovzhodni vetrovi, v severnem pa južni in jugozahodni. V
Srednji Ameriki in na Antilih je temperatura zraka višja od 26 °C, drugod nad
Zalivskim tokov pa temperaturna razlika ni večja od 5 °C.
Ko tropske zračne mase pridejo v ozračje nad Zalivskim tokom, se premikajo po poti
toka. Na skupni poti zračne mase in tok drug drugemu povečujejo učinke. Čeprav so
brezvetrja med Antili in Novo Fundlandijo redka, so megle severneje od rta Hatteras
pogoste. Še bolj pogosta je nizka in gosta megla, ki nastaja nad območji stika hladnih
arktični in toplih vod Zalivskega toka jugovzhodno od Novofundlandskega šelfa.
Območja okoli južnega dela Zalivskega toka so znana po tropskih ciklonih malega
premera. Območja severnega dela pa kot področja megle. Skoraj vse parabole po
kateri se premikajo tropski cikloni se pri Antilih in južnih obala ZDA stikajo z zalivskim
tokom. Cikloni so najštevilčnejši poleti in v začetku jeseni, njihov premer je redko
manjši od 160 km. Pri najmočnejših veter doseže hitrosti od 230–240 km na uro.
Občasno se cikloni premikajo iz Karibskega morja proti severozahodu Mehiškega
zaliva.
V severnem delu Atlantika potuje tok proti klimatsko bolj umirjenim obalam zahodne
Evrope. Letna izoterma 5 °C poteka od pristanišča St. John na Novi Fundlandiji na
zahodu do južnih obal Islandije na vzhodu. Na Evropski strani je meja kar 20°
severneje kot na Ameriški. Izoterma 10 °C se razteza od južnih delov
Novofundlandskega šelfa do severnih obal Irske, na evropski strani poteka izoterma
12° severneje.
Razlike so še večje če primerjamo potek januarskih in julijskih izoterm. Januarska
izoterma 1,7 °C poteka od novofundlandskih obal na zahodu do islandskih obal na
vzhodu. Izoterma 7,2 °C, ki je pogosta na obali severneje od rta Hatterasa, poteka na
evropski strani skozi Irsko in Bretanjo. V juliju imata Nova Fundlandija in severna
Škotska temperature bolj izenačene (v povprečju 12,8 °C). Izoterma 10 °C poteka od
24

Političnogeografska problematika razmejevanja ribolovnih območij (primeru Islandije)

Nove Fundlandije pa do Danskih vrat. Opazen vpliv na temperature v zahodni Evropi
je v obdobju od novembra do februarja. Takrat so na evropski strani odkloni izoterm
proti severu največji. Zalivski tok v teh geografskih širinah vpliva na temperature, ki
so višje in na zračni pritisk, ki je nižji kot bi bil sicer. Obsežno ciklonsko območje, ki
se nahaja jugozahodno od Islandije, se tu zadržuje čez celo leto, v zimskih mesecih
pa je še posebej okrepljeno. Nekaj manjša območja nizkega zračnega pritiska so
zgodaj spomladi na jugu Grenlandije, poleti pa se premaknejo nad Norveško morje.
Opisana območja stalnega nizkega zračnega pritiska v območjih med 55° in 65°
severne geografske širine pomembno vplivajo na vremensko dogajanje v severnem
Atlantiku. Pregovorno vreme z dolgotrajno oblačnostjo in z velikimi količinami
padavin skozi celo leto je značilno za oceansko podnebje. Vetrove povzročajo
kolebanja položaja središč nizkega zračnega pritiska in tropskega območja visokega
zračnega pritiska na Sargaškim morjem. Ne glede na vplive krajevnih krožnih gibanj
zračnih mas, splošno in stalno gibanje nižjih slojev atmosfere od jugozahoda proti
severovzhodu popolnoma sovpada z gibanjem površinskih voda v severnem delu
Atlantskega oceana.
Topla voda Zalivskega toka segreva zrak, ta se, ko je segret, dvigne in nad tokom
ustvari polje nizkega zračnega pritiska. Tople morske zračne mase se v zmernih
širinah pod vplivom zahodnih vetrov gibljejo proti Evropi. V zimskih mesecih, ko v
zahodnem delu Atlantika pihajo hladni in suhi severozahodni in severni vetrovi, vpliva
Zalivski tok na povečanje njihovih hitrosti.
Najbolj opazni posredni in neposredni vplivi Zalivskega toka so: razlike v temperaturi
krajev, ki imajo isto geografsko širino, a leže na različnih straneh Atlantika. Z vidika
morskega prometa je pomemben tudi vpliv na temperaturo morja v zimskih mesecih.
Kot primer lahko navedemo morje okoli polotoka Kole, ki zaradi Zalivskega toka ne
zmrzne ter omogoča luki Murmansk da obratuje vse leto (Pomorska Enciklopedija.
Knj. 2. 1975).

4.3.6 Biogeografske lastnosti Zalivskega toka
Topla voda Zalivskega toka vpliva na razširjenost različnih organizmov v severnem
delu Atlantskega oceana. Severneje od obal Floride je na Zalivski tok opazen vpliv
hladne obalne vode, kljub temu, da je do rta Hatteras v tropskih morjih. Severno od
rta Hatteras so morja zmernih geografskih širin, še severneje od Bostona naprej pa
subarktična morja. Zalivski tok omogoča razširjenost morskih organizmov tropskega
pasu bolj proti severu, arktičnim organizmom pa proti jugu (različne vrste morskih
ptic, kiti in druge živali).
Floridski in Antilski tok s čisto in precej toplo vodo ugodno vplivata na razvoj koralnih
grebenov. Ti se pojavljajo na območju Antilov in Bahamskega otočja, čeprav
Atlantski ocean na splošno ni ustrezen za razvoj koralnih polipov, gradnikov koralnih
grebenov.
V vodah mrzlega zidu in Zalivskega toka je zaradi obilja mikroplanktona bogata favna
rib, rakov in mehkužcev (Pomorska Enciklopedija. Knj. 2. 1975).
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Slika 8 Morski tokovi v okolici Islandije

vir: URL: http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=910&category=Environment

4.4 Vzhodnogrenlandski tok
V bližini Grenlandije se Zalivski tok sooči s hladnim Grenlandskim tokom. Ta teče
tako ob vzhodnih kot tudi ob zahodnih obalah Grenlandije. Za islandski ribolov je bolj
pomemben vzhodni, ki teče skozi Dansko ožino, ter opazno vpliva tudi na ribje
bogastvo. Ribolovno najpomembnejša območja so prav na stiku Zalivskega in
Vzhodnogrenlandskega toka. Na območju, kjer se voda meša, se tople vode ohlajajo
in spuščajo, hladne pa segrevajo in dvigajo. Tako nastajajo ustrezni pogoji za
uspevanje planktona, glavne ribje hrane.
Vzhodnogrenlandski tok je tudi glavni prenašalec hladne vode iz Arktičnega oceana
in Severnega morja v Atlantski ocean. V vrhnjem sloju in na površini prenaša manj
slano vodo z ledenimi gorami (letno okoli 1.500 km3 ledu), dejaven pa je tudi pod
površino, saj se premikajo vsi vodni sloji. Vzhodnogrenlandski tok v Farmski ožini
povzroča izmenjavo vode med Arktičnim in Atlantskim oceanom. Ko so vodni sloji v
Farmski ožini dovolj gosti, se začno premikati proti Danski ožini ter proti globokim
vodam severnega Atlantika. Na svoji poti, ob robu grenlandske kontinentalne police,
Vzhodnogrenlandski tok izmenjuje vodne mase Grenlandskega in Islandskega morja,
pri ter se izmenjujejo tudi srednji – vmesni sloji. V grobem ločimo tri sloje:
1) Polarne vode do globine 150 m, kjer temperatura vode niha med lediščem in 0
°C. Tudi slanost v tem sloju precej niha in sicer med 30 ‰ in manj na površini
do 40 ‰ ali več na 150 metrih.
2) Vmesni sloj je od globine 150 m pa vse do 800 m. Temperatura ostaja nad 0
°C, medtem ko pa se slanost giblje med 34 in 35 ‰.
3) Globoke vode so pod 800 m. Temperatura tega sloja je pod 0 °C, slanost pa
znaša slabih 35 ‰.
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Slika 9 Grenlandsko morje

vir: URL: http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=910&category=Environment

Leta 1998 so raziskovalci izvedli meritve na devetih mestih med Farmsko in Dansko
ožino in ugotovili, da se vode Arktičnega in Atlantskega oceana izmenjujejo vse do
severnega roba Danske ožine, kjer se Vzhodnogrenlandski tok sreča s severnim
krakom Irminovega toka. To povzroči močno mešanje tako vod v samem
Vzhodnogrenlandskem toku kot tudi med obema zgoraj navedenima tokoma.
Islandsko morje na Vzhodnogrenlandski tok nima opaznega, pomembnega vpliva,
vendar pa se kljub temu toplemu jedru toka temperatura malenkost zniža. Vzroke bi
lahko iskali v predvsem v mešanju vmesnih vodnih plasti. Južno od grenlandske
kontinentalne police se voda razsloji, v vrhnjih slojih je vsebnost soli zelo majhna. Na
zgornjem delu police pa je slanost vode še nižja. Te vode strokovnjaki imenujejo
osrednje polarne vode, njihove lastnosti so podobne kot v vodah v Farmski ožini
(URL: http://www.awi-bremerhaven.de/Publications/Rud2002a_abstract.html, URL:
http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/east-greenland.html, URL: http://www.i
fm.uni-hamburg.de/~wwwro/quadfasel/teaching/poseidon/prelim_res/DS_prel_res.
html).
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Slika 10 Vzhodnogrendlanski morski tok

vir: URL: http://www.polar.se/english/expeditions/ao2002/projects/east_greenland_curr
ent.html

4.5 Podnebje Atlantskega oceana in sosednjih območij
Podnebje Atlantskega oceana in sosednjih območij je močno odvisno od
temperature, površinskih voda, morskih tokov in vetrov. Morska voda je velik
akumulator toplote, kar močno vpliva na podnebje območij ob morju. Ena izmed bolj
opaznih razlik so manj izraziti letni časi ter manjša temperaturna nihanja. Na
padavine vplivajo razmere na obali, predvsem temperatura zraka in morja. Glavni vir
vlage v atmosferi so oceani. Vlaga z izhlapevanjem pride v ozračje.
Podnebni pasovi na Atlantiku se spreminjajo z geografsko širino, najtoplejši se
razteza severno od ekvatorja. Najhladnejši so v višjih širinah, kjer so območja
stalnega morskega ledu. Tudi oceanski morski tokovi precej prispevajo k stabilizaciji
podnebja, so velik prenašalec topih ali hladnih vodnih gmot iz enega v drugo
območje. Tokovi posredno vplivajo na podnebje ob obalah z vetrovi, ki pihajo z morja
na kopno. Iz območij, kjer je morski tok topel, piha topel veter, hladen veter pa piha iz
območij, kjer je morski tok hladen. Zalivski tok ogreva ozračje Britanskega otočja in
severozahodno Evropo, hladni tok pa prispeva k pogostim meglam nad obalami
severovzhodne Kanade in jugozahodne obale Afrike. Vetrovi so pomembni tudi pri
prenosu vlage in toplote ali hladnega zraka preko kopnega.
V južnem Atlantiku so območja, kjer se začno razvijati hurikani (URL: http://en.wikipe
dia.org/wiki/Atlantic_ocean).
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Slika 11 Temperature zraka nad Atlantskim oceanom in njegovimi obalami

vir: Pomorska enciklopedija. Knj. 1. 1972

4.6 Atlantski ocean in ljudje
Obale Atlantskega oceana so začeli raziskovati in izkoriščati kasneje kot obale npr.
Sredozemskega morja, saj so obale nevarne in nedostopne z malimi ladjami.
Posledica tega so številni miti in legende (Atlantida). Najbolj znani raziskovalci v
zgodnjem obdobju so bili Vikingi, Portugalci ter seveda Krištof Kolumb. Njegova
odkritja so spodbudila razcvet v raziskovanju Atlantika, ustvarile so se številne nove
trgovske poti, ki jih uporabljajo še danes. Atlantik je še vedno glavna vez med Evropo
in Ameriko. Da o Atlantskem oceanu vemo več kot pa o katerem koli drugem oceanu,
so zasluge številnih raziskovalcev in raziskovalnih ustanov, med njimi Nemške
Meteorske ekspedicije, Lamont geološki laboratorij Univerze Columbia ter Ameriške
vojske.
Na ekonomijo obalnih držav je vpliv Atlantika opazen. Ne samo že prej omenjene
transportne in komunikacijske poti, tudi zaloge nafte v sedimentih kontinentalnega
šelfa ter največje zaloge rib na svetu so najpomembnejši naravni viri nekaterih držav,
med njimi tudi Islandije.
Zgostitev prebivalstva in dejavnosti ob in na morju povzročajo velike pritiske na
občutljivo morsko okolje. Odplake iz kmetijstva in industrije, izlivi iz kanalizacij, razlitja
nafte, strupenih snovi so glavni onesnaževalci obalnih območij. Države, ki so se
začele zavedati problemov, skušajo vnos škodljivih snovi zmanjšati na najmanjšo
možno mero (URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_ocean).

4.7 Ribolov v Atlantskem oceanu
Atlantski ocean ni pomemben samo zaradi povezav, kot so na primer plovne poti,
ampak tudi kot vir življenja. Z ribolovom se ukvarjajo v vseh državah, ki imajo obale
ob Atlantiku. V nekaterih obilje ribjega bogastva pomembno vpliva na nacionalno
gospodarstvo (npr. Islandija).
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Glavna ribolovna območja so v šelfih severnega Atlantika. V teh plitvinah je veliko
rastlin, alg in planktona, kar je hrana mnogih rib. Šelf v severozahodni Evropi je
najpomembnejši, obsega 2,2 milijona km2 ter ne preseže globine 400 metrov. Zaradi
rednega plimovanja je voda bogata s kisikom (prezračena), na dnu so pleistocenske
naplavine, ki imajo ugodno sestavo, kar s številnimi pritoki s kopnega prispeva k večji
produktivnost morja. Na tem območju ima ena enota morske vode v povprečju 200
krat več ribjih jajčec kot pa Sargaško morje. Ribolovno najpomembnejše ribe so
sledzi (lovijo ga predvsem od junija do septembra), slaniki (največje količine so v
severnih norveških vodah – Lofotih), hadoki, morski listi … Lososov je zelo malo, saj
so nekoč bogata lovišča že izčrpana.
Tudi na ameriški strani Atlantika se nahajajo plitvine bogate z ribami, primer je
okolica Nove Fundlandije in ustje reke Svetega Lovrenca. Prvi so že konec 16.
stoletja, v hladnih vodah bogatih s slaniki, lovili Baski in Portugalci. Kmalu so nadzor
nad območji prevzeli Angleži. Slednji so Francozom lov zelo omejili ter vsem, ki so na
teh območjih lovili, postavili izjemno stroge zakone. Danes so to ribolovna območja
ZDA in Kanade, omejuje jih izobata 200 m, velika so približno 275.000 km2. Na teh
območjih lovijo predvsem slanike, manj lokarde in rake. Ob rečnih ustjih lovijo še
menhandne, majhne ribice, ki se ne uporabljajo za hrano temveč za proizvodnjo
umetnih gnojil. Nekoč bogate zaloge lososov so za ribolov preveč izčrpane. Pri
ribolovu si pomagajo z najsodobnejšo tehnologijo.
Slika 12 Razporeditev planktona v Atlantskem oceanu

vir: Pomorska enciklopedija. Knj. 1. 1972

V hladnih vodah zmernih širin, pred Marokom, Pirenejskim polotokom ter v
Mehiškem zalivu na ustju Misisipija so območja bogata z številom ribjih vrst, a
skromna s številom pripadnikov določene vrste.
Nekaj z ribami bogatih plitvin je tudi pred obalami v Južnem Atlantiku, šelf pred
Patagonijo in plitvine pred Falklandskim otočjem sta le dva izmed njih. Pogosto so ta
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območja težko dostopna, saj se nahajajo daleč od območij goste naselitve in zaradi
tega za ribolov nezanimiva.
Kitolov na odprtem morju se je začel razvijati leta 1600. Grenlandski kiti, ki jih je bilo
v okolici Grenlandije v izobilju, so bili prvi na udaru. Živeli so v velikih jatah in lovili so
jih do skorajšnjega iztrebljenja. Danes, ko so Grenlandski kiti zaščiteni, redki primerki
živijo Baffinovem zalivu. Ubijanje kitov se je precej pospešilo, ko so po letu 1730 pri
kitolovu začeli uporabljati topovske harpune. Nizozemce, ki so bili takrat na prvem
mestu po številu ubitih kitov, so prehiteli Angleži. Vrhuncu kitolova v arktičnih vodah
predstavljala leto 1845, ko je hkrati ribarilo tudi 735 kitolovk. Norvežani so se na prvo
mesto po številu ubitih kitov uvrstili šele, ko so se lovišča osiromašila in so Britanci
izgubili zanimanje za kitolov.
V začetku 20. stoletja se je začel razvijati kitolov na Antarktiki. V ta namen so
ustanavljali prav posebne ekspedicije, ki so bile zelo dobro organizirane. Floto so
sestavljale tri skupine ladij: kitolovke, ladje za predelavo ter transportne ladje, ki so
že predelan ulov prevažale na različne konce sveta. Že leta 1916 je tudi anktartični
kitolov dosegel svoj vrhunec, takrat je bilo na tem območju kar 198 kitolovk, 25 ladij
za predelavo ter 13 transportnih ladij. Zaradi tako intenzivnega kitolova so se
anktartična ribolovna območja še hitreje izčrpala. Države, kjer je kitolov tradicija, so
se povezale ter z številnimi dogovori, ki omejujejo količino, vrste in čas lova, skrbijo
za ohranitev teh pomembnih živalskih vrst.
V Atlantskem oceanu živijo tjulni, ki so izredno pomembni v življenju enuitov, saj jim
nudijo hrano in obleko. Iz tjulnovih kosti izdelujejo celo orodje in orožje.
Najpomembnejša lovišča tjulnov so na območju Labradorskega morskega toka in na
arktičnih otokih.
Slika 13 Živalski pasovi v Atlantskem oceanu

vir: Pomorska enciklopedija. Knj. 1. 1972

Največji pomen ima ribolov v severozahodno evropskih državah. Ker industrializacija
in rast prebivalstva zahtevata vse več rib, postajajo ribolovna območja vse bolj
izčrpana. Države, kjer je ribolov izrednega pomena, se sestajajo na raznih
konferencah, določajo konvencije ter se dogovarjajo in sprejemajo dogovore o
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ribolovu samem in njegovih načinih. Med drugim ustanavljajo številne znanstvene
institucije, ki se ukvarjajo z vprašanji, kako čim bolj racionalno izrabljati ribje zaloge
tako, da s tem ne vplivajo na zmanjšanje, oz. da bi se število ogroženih ribjih vrst
celo povečevalo. Leta 1902 so ustanovili Mednarodni svet za raziskovanje morij z
sedežem v Københavnu, z namenom, da bi se med seboj lažje dopolnjevali in
izmenjevali ugotovitve novih raziskav. Tudi na drugi strani Atlantskega oceana
podobno rešujejo težave z sodelovanjem med ZDA in Kanado (Pomorska
Enciklopedija. Knj. 1. 1972; Pomorska Enciklopedija. Knj. 2. 1975).
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5 RIBIŠKI SPORI MED DRŽAVAMI
Na območjih bogatimi z ribami pogosto pride do meddržavnih sporov. Ribe so
naravni vir, ki je razporejen bolj ali manj neenakomerno, spreminja se lahko tako v
prostoru kot tudi v času. Sprva so bogate ribje zaloge izkoriščali le lokalni ribiči, z
razvojem opreme pa so se jim hitro pridružili ribiči iz sosednjih, kasneje z nadaljnjim
razvojem tudi ribiči iz bolj oddaljeni držav. Danes ovir pravzaprav ni, saj so jih z
napravami sodobne tehnologije, kot so: radarji, GPS, sonarji z 'fishfanderji', premostili
ter ribičem omogočili skoraj nemogoče. Tako ruski ribiči lahko love pred obalami
Južne Amerike, Japonski v okolici Mauritijusa, Španci pa pred Namibijskimi obalami
(Prescott, 1975).

5.1 Ribolovna območja
Karta 2 Ribolovna območja

vir: URL: //ftp.fao.org/fi/maps/world_2003.gif

Na ribje bogastvo vpliva več dejavnikov. Fitoplankton, ki je najpomembnejša hrana
mnogih rib, potrebuje za svoje življenje sončno energijo in minerale, kot sta kalcij in
klor. Največ fitoplankotna je v vrhnjih slojih oceanov in morjih, saj vpliv sončne
energije sega predvsem do globine okoli 200 metrov. Kalcij in klor ter drugi minerali
se usedajo in nalagajo na morskem dnu, večinoma gre za ostanke umrlih
organizmov. Močnim vertikalnim in horizontalnim tokovom, ki minerale prenašajo v
vrhnje sloje, pomaga kar nekaj zunanjih dejavnikov. Najpogostejši in najpomembnejši
pospeševalci mešanja vodnih slojev so nevihtno vreme, ki s seboj prinaša močan
veter, in valovanje ter temperaturne razlike, ki se pojavljajo med posameznimi sloji.
Močan vpliv imajo tudi kontinentalni šelfi, saj se tu naglo zmanjša globina morja.
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Največ fitoplankotna je v pasu do 200 milj od obal. Območja odprtih oceanov so z
vidika fitoplanktona pravzaprav velike puščave.
Če povzamemo, so območja bogata z planktonom nad kontinentalnimi šelfi ali
oceanskimi hrbti v srednjih geografskih širinah, kjer je morski tok dovolj močan. Ti
pogoji so za mešanje vodnih slojev najboljši, saj je plimovanje najmočnejše, nevihte
se pojavljajo skozi vse leto, opazna pa je tudi temperaturna razlika med sloji.
Največ z ribami bogatih območij je torej v litoralem pasu severnega dela Atlantskega
in Pacifiškega oceana. Na južni poluti so takšna območja redkejša, več rib je le na
zahodnih Afriških obalah od Kanarskih otokov do Slonokoščene obale in od Gabona
do Namibije, ob zahodnih ameriških obalah med Kalifornijo in južnim povratnikom ter
ob zahodni obali Arabskega polotoka.
Preglednica 2 Ulov rib po delih oceanov v petletnem obdobju v tonah
1999

2000

2001

2002

2003

Skupaj

Pacifik SZ

24.131

23.204

22.551

21.356

21.902

113.145

Pacifik JV

14.173

15.808

12.654

13.737

10.524

66.896

Atlantik SV

10.519

11.018

11.133

11.083

10.266

54.019

Pacifik srednje zahodni

9.598

9.876

10.041

10.257

10.736

50.508

Indijski ocean V

4.650

4.779

4.840

5.167

5.336

24.773

Indijski ocean Z

4.050

3.986

3.993

4.232

4.268

20.530

Atlantik srednje vzhodni

3.699

3.630

3.931

3.368

3.285

17.913

Pacifik SV

2.552

2.478

2.759

2.766

2.919

13.473

Atlantik JZ

2.634

2.377

2.321

2.143

2.057

11.532

Atlantik SZ

2.027

2.080

2.243

2.231

2.318

10.900

Atlantik srednje zahodni

1.787

1.800

1.684

1.769

1.759

8.800

Pacifik srednje vzhodni

1.447

1.719

1.840

2.039

1.869

8.914

Atlantik JV

1.530

1.634

1.649

1.694

1.735

8.243

Sredozemsko in Črno m

1.531

1.499

1.570

1.558

1.466

7.624

Pacifik JZ

784

715

754

728

697

3.677

Atlantik z Antartiko

106

124

109

135

126

600

Indijski ocean z Antartiko

10

13

11

10

11

55

Pacifik z Antartiko

0

1

1

2

2

6

vir: Fish, crustaceans, molluscs, etc. Capture production by countries or areas.

Ribje vrste so odvisne tudi od povprečnih letnih temperatur ter slanosti morja.
Severnoatlantski slanik je precej občutljiv, živi le v morjih s povprečno letno
temperaturo med 2 °C in 5 °C. Prav tako občutljiv je tudi oslič, saj živi le v morjih s
povprečno letno temperaturo med 4 °C in 7 °C. Modroplavuta tuna je precej manj
občutljiva, živi v morjih z povprečno letno temperaturo med 5 °C in 29 °C. V zaprtih in
polzaprtih morjih so pomembne variacije v slanosti, saj se v bolj ali manj slanih morjih
pojavljajo različne vrste rib.
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Ribe niso nujno vezane na določeno območje. Nekatere vrste se selijo celo življenje,
druge občasno, tretje pa se na svojem območju zadržujejo celo življenje. Migracije so
lahko kratko trajne, tako se sledzi pozimi zadržujejo na zahodnem robu Norveškega
jarka, spomladi so v Baltskem morju, jeseni pa se počasi premikajo proti Norveškem
jarku. (Prescott, 1975)

5.1.1 Severozahodni Pacifiški ocean
Severozahodni del Pacifiškega oceana je območje, kjer v svetoven merilu ujamejo
največ rib. Zaradi ustreznih pogojev in prisotnosti Kitajske, ki v svetovnem merilu
ulovi največ, ter Japonske, ki prav tako sodi med ribiške velesile, tu letno ulove v
povprečju 22.844.899 ton rib ali kar 27 % vsega svetovnega ulova. Prav zaradi tega
bogastva je v večini držav, ki imajo obale v tem delu Pacifiškega oceana, ribolov
izredno pomembna dejavnost. Posledica tega je, da so se države, kaj hitro zavedale,
kakšen pomen ima zaščita teh območij, hkrati pa je to sprožilo kar nekaj sporov.
Znani so spori med Japonsko in Rusijo za Kurilske otoke, pa spor med Japonsko in
Kitajsko.
Ribolov na Kitajskem je predvsem lokalen, kar pomeni, da večino ulove prav v svojih
morjih. Letno ulove 13.956.063 ton, večino v severozahodnem Pacifiškem oceanu,
ter so prepričljivo na prvem mestu po količini ulova. Ribiška flota je leta 1999 štela
470.700 ribiških ladij. Država, s svojo komunistično politično ureditvijo, ribolov
nadzoruje preko močnih državnih ribolovnih podjetij.
Kitajska ribolovna politika se zadnje čase usmerja k precej resnim vprašanjem, kljub
temu, da letni ulov raste. Največji problem, s katerim se spopadajo, je upad ulova
ekonomsko pomembnih rib. To pomeni precej nižji zaslužek ribičev. Kljub temu se je
vlada odločila precej restriktivno zavarovati ekonomsko pomembne vrste rib, ter
ribolov časovno omejila. Kitajci so v skladu s Konvencijo združenih narodov o
pomorskem pravu začeli izvajati nadzor nad svojimi ribolovnimi območji. S
sosednjimi državami, s katerimi si delijo morsko mejo, predvsem z Južno Korejo in
Japonsko, so se z vsako posebej dogovorili o razmejitvi posameznih zalivov, morij in
otočij.
Večina ulova je namenjena oskrbi prebivalstva, tako da ribolov ni izvozno naravnan.
Z ribištvom in spremljajočo industrijo se ukvarja kar 12.570.000 Kitajcev (občasno
6.520.000).
Razvito ima obsežno mrežo, čez 200 inštitucij, ki se ukvarjajo z raziskovanjem rib,
načinom gojenja rib, ribolovnimi tehnikami ter zaščito. Te delujejo na vseh vertikalnih
ravneh, tako na lokalni, kot tudi na regionalni in državni. V zadnjem času se večina
inštitucij namenja zelo veliko energije raziskovanju novih ribolovnih tehnik (URL:
ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL: http://www.fao.org/fi/fcp/en/CHN/profil
e.htm).
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Karta 3 Ribolovno območje severozahodni Pacifiški ocean

vir: URL: ftp://ftp.fao.org/fi/maps/fig_h4_61_0.gif

Japonska ribolovna politika se od Kitajske bistveno razlikuje. Ribje bogastvo doma
ima izjemen vpliv na razvoj in pomen ribolova. Pomen rib v kulturi, kulinariki je
Japonce prav kmalu postavil pred dejstvo, da povpraševanja po ribah domače vode
ne morejo zadovoljiti. Zato so Japonci začeli loviti v bolj oddaljenih območjih, kar jih
uvršča med vodilne države v ribolovu v bolj oddaljenih območjih. Ulov z 4.596.172
ton letno jih uvršča na peto mesto po količini ulovljenih rib na svetu. Kljub pomenu
oddaljenega ribolova je tudi lokalni ribolov izjemno pomemben, saj jih v tej morski
regiji uvršča na drugo mesto.
Pomen rib v oskrbi prebivalstva je izjemen saj si z njimi Japonci zagotovijo kar 40 %
telesnih potreb po proteinih (npr. Rusi le 1 %). Ribolov precej prispeva h gospodarski
rasti obalnih območij. Žal pa so teritorialna morja, ki Japonsko obkrožajo, danes že
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večinoma izropana. Kljub temu, da se srečujejo s posledicami prelova, se število
ribičev ne zmanjšuje. Prav zaradi pomena ribolova in težav, s katerimi se japonski
ribiči srečujejo, je Japonska leta 1996 ratificirala Konvencijo združenih narodov o
pomorskem pravu ter razglasila svojo ekskluzivno ekonomsko cono v širini 200
navtičnih milj.
Japonci imajo devet nacionalnih raziskovalnih inštitutov, ki se ukvarjajo s
preučevanjem in zaščito rib (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL:
http://www.fao.org/fi/fcp/en/JPN/profile.htm).
Preglednica 3 Ulov v severozahodnem pacifiškem oceanu v tonah
1995

1997

1999

2001

2003

Skupaj

Kitajska

10.921.731

13.807.656

14.843.663

14.211.830

13.956.063

67.740.943

Japonska

194.999

186.000

127.780

173.972

157.444

840.195

Rusija

1.604

1.500

1.500

1.500

1.500

7.604

J. Koreja

420.781

406.022

373.608

357.797

477.345

2.035.553

Tajvan

5.092.787

5.162.694

4.452.087

3.997.129

4.034.239

22.738.936

S. Koreja

307.083

216.462

208.000

201.572

200.000

1.133.117

Hong
Kong

1.787.770

1.640.712

1.500.272

1.469.171

1.148.905

7.546.830

Polska

249.365

125.414

65.508

16.590

-

456.877

Macao

2.835.602

3.139.799

2.558.645

2.121.532

1.926.900

12.582.478

Skupaj

21.811.722

24.686.259

24.131.063

22.551.093

21.902.396

115.082.533

vir: URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/by_FishArea/c81b.pdf

Zaradi svoje lege ima Rusija dostop do dvanajstih morij vključno s Pacifiškim
oceanom. Večino ulova Rusi ulove v območju svoje ekskluzivno ekonomske cone
(ocenjujejo, da kar 64–78 % ulova), nekaj pa tudi v ekskluzivnih ekonomskih conah
sosednjih držav. Skupen ulov letno znaša 3.281.248 ton, od tega jih v SZ Pacifiku
ulove 21.127.581 ton.
Za ribolov na morju so leta 2002 uporabljali 2500 ribiških ladij, 46 ladij je bilo
namenjenih za predelavo rib ter 366 ladij za prevoz rib. Največ flote je operiralo v
Zahodnem Beringovem morju, okoli vzhodne Kamčatke, v Ohotskem morju, v morju
okoli severne in južne Kurilije, Japonskem morju, Barentsovem in Kaspijskem morju.
Ribolov prispeva okoli 1 % BDP oz. do 2 milijardi ameriških dolarjev. Ribištvo in z
njim povezane dejavnosti zaposlujejo od 150.000 do 370.000 ljudi. Velik razpon v
številu je posledica sezonskega ribolova.
Ribe in ribji izdelki so namenjeni izvozu predvsem na vzhodna tržišča: Kitajsko,
Japonsko in Južno Korejo, nekaj pa tudi v EU in ZDA (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/su
mmary/a-0a.pdf, URL: http://www.fao.org/fi/fcp/en/RUS/profile.htm).

5.1.2 Jugovzhodni Pacifiški ocean
Območje prav tako bogato z ribami je ob zahodnih obalah Južne Amerike. Največ rib
je prav pred obalami Peruja in Čila, ki se v svetovnem merilu po količini ujetih rib
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uvrščata med prvih deset. Od 14.376.645 ton, koliko znaša ulov v tem delu oceana,
ulovijo v Peruju 59 %, skupaj z Čilom pa kar 95 %. Zaradi ribjega bogastva, ki se
nahaja pred obalami omenjenih držav, sta Peru in Čile med prvimi razglasile
ekskluzivno ekonomsko cono 200 milj ter si intenzivno prizadevajo za razširitev le-te.
Karta 4 Ribolovno območje severozahodni Pacifiški ocean

vir: URL: ftp://ftp.fao.org/fi/maps/fig_h4_87_0.gif

Peru je po količini ulovljenih rib z 6.089.660 drugi na svetu, ribištvo pa je
najpomembnejša gospodarska panoga. Ulov je tako obilen, da z njim ne oskrbujejo
samo lokalnega prebivalstva, ampak gre velik delež tudi v izvoz. Izvoz rib ter ribjih
izdelkov je leta 2001 znašal 1.124.000 ameriških dolarjev, zasedal je na drugo mesto
takoj za rudarstvom.
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Razvoj Perujskega ribolova se je začel relativno pozno, v samem razvoju pa je bilo
več drastičnih vzponov in padcev. Do leta 1950 ribolov ni bil pretirano razvit, nato pa
je v pičlih desetih letih doživel nagel porast. Na vrhuncu jih je v začetku
sedemdesetih prizadel El ninjo (1972–1973). Za obnovo prvotnega stanja so
potrebovali skoraj dvajset let. Vmes jih je prizadel še en El ninjo 1997–1998, ki pa
zaradi boljše pripravljenosti ni povzročil hudih posledic.
Ribolov se srečuje s številnimi težavami, kot sta zadolženost majhnih ribičev in velika
občutljivost na tržna nihanja cen. Prav slednje so v zadnjem času precej nizke.
Ustrezni pogoji in razvitost flote Peruju omogočajo, da večino ulova ulovi v svojih
vodah. Poznajo dve vrsti morskega ribolova, priobalnega ter ribolov v svoji
ekskluzivni ekonomski coni. Ta je tudi najpomembnejši. Imajo okoli 7.000 ribiški ladij,
od tega 6.500 manjših. Večina jih je slabo opremljenih, le 35 % jih kot pogonsko
sredstvo uporablja motor, ostale pa vesla ali jadra.
Trenutna perujska ribolovna politika, v zameno za plačilo, tujim ribiškim ladjam
dovoljuje ribolov v vodah, ki so pod njihovo jurisdikcijo.
Večina ribičev živi na robu preživetja in je slabo izobraženih. Ribolov je leta 2001
zagotavljal okoli 100.000 delovnih mest, in sicer ribičem ter delavcem v predelovalni
industriji. Ribiči so združeni so v različne organizacije in trgovske zveze. Takih zvez
je okoli 300. Različne organizacije in trgovske zveze si v zadnjem času prizadevajo
izboljšati socialno in izobrazbeno strukturo ter tako omogočiti večjo stabilnost
perujskega gospodarstva.
Peru ribe in ribje izdelke izvaža predvsem v evropske države, še posebej pomembne
so Nemčija, Poljska, Francija, Španija in Italija, manj izvažajo v Severno Ameriko in
Azijo (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL: http://www.fao.org/fi/fcp/en
/PER/profile.htm).
Razvoj čilskega ribolova je temeljil na privatni iniciativi in odzivnosti politike. Čile je po
količini ulovljenih rib z 3.621.753 tonami sedmi na svetu. Leta 1998 je bilo v
ribolovnem sektorju zaposlenih 54.700 Čilencev, 9.000 jih je bilo v industrijskem
ribolovnem sektorju, 45.700 pa v obrtniškem. Izvoz rib in ribjih izdelkov je izredno
pomemben, saj se nahaja na tretjem mestu, takoj za izvozom lesa in rud, ter
predstavlja 20 % vsega izvoza (1.700.000.000 dolarjev). Najpomembnejši izvozni
ribolovni artikel je skuša, ki včasih predstavlja tudi do polovico izvoza. Zaradi prelova
je v zadnjih letih njen ulov vse manjši.
V Čilu imajo dve vrsti morskega ribolova:
•

Industrijski ribolovni sektor je sestavljen iz večjih ribiških ladij in njihovih
lastnikov. Slednji se morajo včlaniti v Nacionalni industrijski ribolovni register,
da pridobijo vsa potrebna dovoljenja za ribolov. Leta 1998 je bilo v ta register
vpisanih 596 ribiških ladij.

•

Obrtniški ribolovni sektor je sestavljen iz manjših ribiških ladij in njihovih
lastnikov. Tudi ti se morajo včlaniti Nacionalni obrtniški ribolovni register. Leta
1998 je bilo v tem registru 13.825 ribiških ladij.
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Preglednica 4 Ulov v jugozahodnem pacifiškem oceanu v tonah
1995

1997

1999

2001

2003

Skupaj

Peru

8.886.553

7.837.650

8.392.378

7.947.197

6.053.120

84.214.377

Čile

7.431.704

5.805.745

5.043.641

3.787.387

3.611.527

51.892.827

Kitajska

-

-

-

-

175.690

4.785.367

Tajvan

3

306

62

882

1.187

805.405

Kolumbija

81.636

91.073

86.167

80.424

84.605

462.879

Kostarika

270

...

...

...

...

302.434

Kuba

-

-

4.234

-

-

236.855

Ciper

5.920

6.880

-

-

-

205.228

Ekvador

505.095

548.588

497.472

586.161

397.464

203.840

Estonija

-

-

14

-

-

181.199

Gana

-

-

-

6.332

-

118.639

Gvatemala

-

-

4.820

10.730

...

94.304

Honduras

-

2.560

5.710

6.304

...

76.355

Japonska

48.922

11.266

7.340

89.530

55.910

55.746

J.Koreja

34.724

2.629

25.464

10.097

6.981

35.068

Liberija

-

-

-

-

-

25.260

Meksiko

13.322

12.581

10.751

8.020

2.697

19.449

-

-

-

2.619

...

18.494

Panama

5.800

6.370

5.980

11.227

15.209

13.461

Belize

7.120

11.740

6.170

1.449

...

5.419

Rusija

-

-

-

-

137

4.279

St Vincent

-

-

-

-

-

4.234

9.428

16.478

27.745

26.817

16.488

2.750

-

2.979

-

18

4.044

1.530

Vanuatu

26.780

19.530

26.980

15.501

16.135

900

Venezuela

8.720

17.470

22.440

50.414

35.629

137

Ostali

1.210

3.360

6.030

12.512

47.399

14

Skupaj

17.067.207

14.397.205

14.173.398

12.653.621

10.524.222

143.766.450

Nikaragva

Španija
ZDA

vir: URL.: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/by_FishArea/c81b.pdf

Tako kot Perujski je tudi Čilski ribolov občutljiv na pojav El Ninja. Ta je čilsko vlado
prisilil k uvedbi kvot in omejevanju ribolova. Ukrep je prizadel številne ribiče. Problem
skušajo rešiti s spodbujanjem ribolova predvsem drugih vrst rib, saj ribolov drugih,
ekonomsko še neizkoriščenih vrst rib, številni strokovnjaki štejejo kot obetajoč, a še
neizkoriščen potencial (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL:
http://www.fao.org/fi/fcp/en/CHL/profile.htm).
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5.1.3 Severovzhodni Atlantski ocean
V severovzhodnem Atlantskem oceanu ujamejo kar 10.917.895 ton rib na leto. To je
tudi ribolovno najpomembnejši del Atlantika, saj tu ujamejo kar 46 % vsega ulova na
Atlantiku. Na tem območju največ ulovijo Norveška (2.641.499 ton na leto), Islandija
(1.883.921 ton na leto) in Danska (1.586.012 ton na leto). Večina teh držav lovi samo
na svojih območjih, to je tistih kjer sami izvajajo jurisdikcijo. To je tudi tisti del
Atlantika, kjer se nahaja območje, ki smo ga v tej diplomski nalogi tudi bolj podrobno
raziskali.
Severovzhodni Atlantik je zanimiv tudi s političnogeografskega vidika. V tej atlantski
regiji si svoj del morja lasti kar nekaj svetovnih velesil (Velika Britanija, Francija,
Nemčija, Rusija). To pomembno vpliva tudi na njihov pogled na pomorsko pravo, na
ribolov in ribolovno politiko. Večini držav tega območja ribolov ni najpomembnejša
gospodarska dejavnost, zato so pogosti konflikti povezani z drugimi dejavnostmi,
predvsem s tistimi na morju, kot so npr. izkoriščanje rud ter nafte in promet.
Ob norveški obali, ki je zelo razvejana in dolga, je ribji svet precej bogat tako po
številu rib kot tudi po številu vrst. Norveška je po količini ulovljenih rib z 2.550.191 ton
deseta na svetu ter prva v Evropi.
Leta 2003 je ribiška flota štela 9.931 ribiških ladij, število le-teh pa je v nenehnem
upadanju. Skoraj 90 % ribiških ladij je krajših od 18 metrov (največ jih je velikih med
6 in 12 metrov). Lovijo predvsem slanike in sledze. Prav slednjih, ki so sicer vredni
dvakrat več, ujamejo precej manj. Love blizu obale ter v bolj oddaljenih vodah, zato
imajo floto v vsakem delu razdeljeno. Ribiške ladje za lov v bolj oddaljenih vodah so
razdeljene v štiri skupine: industrijske ladje, manjše – obrtniške ladje, največje ribiške
ladje, ki love izven norveške ekskluzivno ekonomske cone, ter ribiške ladje za
lovljenje slanikov, škampov, kozic in drugih vrst rib. Dolge so tudi do 25 metrov.
Ladje za lov ob obalah so precej manjše, dolge so le med 8 in 13 metrov. Kljub temu,
da z njimi love skozi vse leto in so tudi precej številčnejše, pa k skupnem ulovu
prispevajo le 7 %.
Norvežani radi sledijo tradiciji in love na območjih, kjer so lovili že njihovi dedje:
Severno morje, okoli otokov Kattegat in Skagerrak, Norveško in Barentsovo morje.
Kljub temu, da je domače tržišče izredno pomembno, še vedno večino ulova izvozijo
predvsem v države EU, največ na Dansko in v Francijo. Med drugimi uvoznicami sta
pomembni še Japonska in Rusija. Izvoz rib in ribjih izdelkov je z 5,7 % na drugem
mestu.
Kljub temu, da ribolov k bruto domačemu proizvodu prispeva le 0,7 %, pa ima v
obalnih predelih izjemen pomen, saj nudi zaposlitev večini tamkajšnjega prebivalstva.
Na Norveškem se z ribolovom ukvarja 17.259 prebivalcev, od tega predstavlja 4.000im dopolnilno dejavnost, ostalim pa edini vir zaslužka. Za nadaljnjo prodajo rib skrbijo
skupnosti, takšnih je trenutno 6.
Zaradi prej omenjenih težav ter splošnega trenda upada števila rib je norveška vlada
sprejela štelo ukrepov zbranih v beli knjigi (white paper). V njej se posvečajo
trajnostnemu ribolovu ter vse več pozornosti posvečajo raziskovanju. Na področju
raziskovanja, ki ima bogato tradicijo, sodeluje tudi z drugimi državami, predvsem z
čilskimi znanstveniki (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL: http://www.
fao.org/fi/fcp/en/NOR/profile.htm).
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Karta 5 Ribolovno območje severozahodni Pacifiški ocean

vir: URL: ftp://ftp.fao.org/fi/maps/fig_h2_27_0.gif
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Preglednica 5 Ulov v severovzhodnem atlantskem oceanu v tonah
1995

1997

1999

2001

2003

Skupaj

Norveška

2.505.560

2.852.115

2.622.707

2.672.000

2.523.313

13.175.695

Islandija

1.603.577

2.197.419

1.726.750

1.975.476

1.973.079

9.476.301

Danska

1.998.322

1.826.199

1.404.559

1.510.492

1.034.722

7.774.294

Rusija

736.359

830.132

839.509

1.061.969

1.010.127

4.478.096

VB

905.737

885.708

831.553

729.704

625.364

3.978.066

Španija

395.247

476.637

439.111

434.029

337.289

2.082.313

Ferersko o.

280.912

320.694

347.802

499.130

602.931

2.051.469

Francija

384.524

386.921

394.383

429.671

411.656

2.007.155

Nizozemska

433.986

348.538

388.371

339.041

349.022

1.858.958

Švedska

402.639

355.395

349.778

310.582

285.384

1.703.778

Irska

384.342

288.855

282.484

281.833

232.165

1.469.679

Nemčija

216.863

207.239

188.809

184.432

234.706

1.032.049

Portugalska

221.258

192.145

177.172

159.921

169.738

920.234

Polska

130.214

187.203

131.056

159.163

146.111

753.747

Finska

119.048

132.567

123.742

115.274

86.391

577.022

Estonia

92.410

112.979

90.315

88.357

59.490

443.551

Latvia

63.127

86.123

78.147

76.930

71.978

376.305

Grenlandija

20.316

26.500

42.412

34.336

49.592

173.156

Belgija

35.088

29.989

29.340

29.698

26.320

150.435

Litva

45.556

14.824

20.967

31.381

27.322

140.050

Romunija

37.508

-

-

-

-

37.508

Kanalsko o.

2.949

4.238

3.601

3.927

3.526

18.241

Otok Man

3.734

4.289

2.609

3.112

2.984

16.728

Japonska

6.595

2.638

2.273

1.955

2.626

16.087

Ukeajina

3.352

-

-

-

-

3.352

Tajvan

1.125

30

640

564

208

2.567

Libija

-

477

450

...

...

927

Ostali

189

212

-

-

-

401

Panama

289

58

-

-

-

347

Svalbard. o.

0

0

0

0

0

0

Urugvaj

-

-

-

-

-

0

11.030.826

11.770.124

10.518.540

11.132.977

10.266.044

54.718.511

Total

vir: URL.: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/by_FishArea/c27b.pdf
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Islandija je z 1.978.135 ton po količini ulovljenih rib dvanajsta na svetu, po ulovu na
prebivalca pa ena izmed prvih. Ribolov je ena izmed najpomembnejših gospodarskih
dejavnosti, saj zaposluje 9 % (11.900 delavcev) vse delovne sile.
Z ribami izjemno bogata so območja okoli zahodne obale, polne fjordov, ter v zimskih
mesecih območja ob južnih obalah. Najpomembnejša riba je slanik, vahnja in rdeča
riba. Atlantski losos je pomemben samo z vidika rekreacijskega ribolova. Kot se že
omenil je Islandija izjemno odvisna od ribolova saj predstavlja 63 % (960.000.000
dolarjev) vsega izvoza. Velika Britanija, Danska, Španija, Japonska in nekatere
druge države so glavni uvozniki islandskih rib in ribjih izdelkov. Ribolov je izrednega
pomena tudi za oskrbo lokalnega prebivalstva, saj so ribe in njeni izdelki eden izmed
najpomembnejših hranilnih sredstev, po porabi takoj za mlekom in sadjem.
Islandska ribiška flota šteje okoli 1.872 ribiških ladij. Z manjšimi ladjami, ki so tudi v
večini (70 %), ujamejo nekaj manj kot 3 % vsega ulova. Te so dolge od 6 do 12 m.
Največje ladje so lahko večje tudi od 90 m.
Ribiči so v vertikalni smeri zelo močno povezani s predelovalno industrijo. Večina
podjetij ima v lasti tako ribiške ladje kot tudi tovarne za predelavo rib. Za prodajo in
ceno rib skrbi Komisija za določanje industrijskih cen rib (The Fishing Industry Price
Determination Board (FIPDB)). Ta z računalniško podprtim omrežjem nadzoruje
količino ulova, povpraševanje in ponudbo ter nadzira ceno.
Precej pomembna je tudi industrija vezana na ribolov. Islandci so med vodilnimi na
svetu v proizvodnji ribolovne opreme. Proizvajajo vse od mrež, trnkov, pa do
računalniško podprtih sistemov za pomoč in nadzor pri ribolovu, predelavi in oskrbi z
ribami.
Islandija prav zaradi pomena rib in ribolova veliko pozornost namenja raziskavam in
varovanju rib in ribjega sveta (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL:
http://www.fao.org/fi/fcp/en/ISL/profile.htm).
Danska obala meri približno 7.300 km, je zelo razvejana ter ima zelo veliko otočkov.
Glavna ribolovna območja so Severno in Baltsko morje, Skagerrak in Kattegat, Beltsi
in Sound ter večji fjordi. Lovijo tudi na bolj oddaljenih območjih. Ribolov, ki je bil
včasih v državi najpomembnejša dejavnost, je danes bolj postranskega pomena saj
prispeva le 0,5 % k BDP-ju. V določenih bolj odmaknjenih regijah, kot so Zahodna in
Severna Jutlandija, otokov Bornholm in Baltskega morja, pa je za preživetje
lokalnega prebivalstva še vedno ključnega pomena. Danci ujamejo okoli 1.586.012
ton rib na leto.
Ločijo tri vrste ribolova:
•

industrijski ribolov, predvsem za ribje meso in olje;

•

priobalni ribolov, večino za prehrano;

•

globinski ribolov bele ribe, jastogov.

Danci ¾ ulova predelajo, preostala četrtina konča na tržnicah, v trgovinah in
restavracijah.
Večina rib ter ribjih izdelkov je namenjeno izvozu, najpomembnejše tržišče so države
EU saj na njihovih trgih konča slabih 80 % izvoza.
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Ribiško floto predstavlja 4.032 ribiških ladij, od tega jih je 75 % krajših od 20 m.
Danski ribiči so precej fleksibilni, saj lahko love tudi v bolj oddaljenih območjih,
predvsem pred obalami Grenlandije. V ribolovnem sektorju je zaposlenih 17.449
Dancev.
Ribolovna politika Danske je v skladu z ribolovno politiko EU (URL: ftp://ftp.fao.org/fi
/stat/summary/a-0a.pdf, URL: http://www.fao.org/fi/fcp/en/DNK/profil e.htm).
Leta 2002 je bilo v Angliji registriranih 7.033 ribiških ladij, v ribolovnem sektorju pa je
bilo zaposlenih okoli 35.000 Britancev. Letno ulove okoli 804.406 ton rib. Od tega jih
same ali predelane izvozijo okoli 50 %. Za oskrbo prebivalstva pa morajo, kljub
svojemu izvozu, uvoziti okoli 75 % rib in ribjih izdelkov. Najpomembnejša ribolovna
območja so severni del Severnega morja (28 %), zahodna Škotska (25 %), središčno
Severno morje (11 %) in Rokavski preliv (11 %).
Večina ulova se proda v supermarketih, nekaj v restavracijah, zelo malo pa ga
predelajo v ribje olje in druge izdelke.
Manjši industrijski obrati, ki so povezani z lokalnimi ribiči, se komaj prebijajo. Druge,
večje tovarne, vezane na svetovnim trg rib, relativno dobro stojijo. Industrija
predelave rib je močan onesnaževalec okolja, vendar je zaradi drugih industrijskih
panog njen doprinos k onesnaževanju okolja težko dokazat.
Prav tako kot danska je tudi britanska ribolovna politika v skladu z ribolovno politiko
EU.
Večino raziskovalnih dejavnosti povezanih z ribolovom v Veliki Britaniji opravijo v
Centru za okolje, ribištvo in akvakulture (Centre for Environment, Fisheries and
Aquaculture Science (CEFAS)) in v Ribiških raziskovalnih servisih (Fisheries
Research Services (FRS)) (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL:
http://www.fao.org/fi/fcp/en/UK/profile.htm).

5.1.4 Osrednje zahodni Pacifiški ocean
V regiji Osrednje zahodni Pacifiški ocean je v ribolovu opazen močan porast (letni
ulov znaša 9.512.106 ton), tako da je leta 2003 prehitela regijo Severovzhodni
Atlantski ocean. K rasti, ki je ulov v desetih letih povečala skoraj za polovico
(1.000.000 ton), je največ prispevala Indonezija. Prav tako opazna je rast ribolova
tudi na Filipinih in v Vietnamu. Že prej omenjena Indonezija je prav tako kot Tajska
med prvimi desetimi (Indonezija 4. in Tajska 9.) državami po ulovu na leto. Zelo
visoko so uvrščeni tudi Filipini, in sicer na 11. mestu.
Žal pa je leta 2004 prav v tej regiji pustošil tsunami, ki je močno prizadel ne samo
ribolov, ampak tudi lokalno prebivalstvo in države same. Podatkov o ulovu v letu
2004 še nisem uspel zaslediti.
Ribolov je v Indoneziji zelo raznolik, odvisen je predvsem od naravnih, precej manj
pa od družbenih razmer. Zahodni del arhipelaga, kjer so večji otoki: Sumatra, Java in
Kalimantan ter Sundsko morje, je z ribami izredno bogato. Ribe se v tem delu
zadržujejo relativno blizu obale. Zato tu ulove skoraj 2/3 vsega ulova. Na vzhodnem
delu so, z izjemo šelfa med Iriansko Javo in Avstralijo, vode precej globlje.
Ribiška flota šteje 334.202 ladij. Večina ribolovnih območij se nahaja tako blizu
obale, da za ribolov pravzaprav ni potrebna posebna oprema. Prav zato dobro
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polovico flote (57 %) predstavljajo leseni kanuji dolgi od 3 do 10 m, ki so brez
motornega pogona, preostale pa v večini (55 %) poganjajo izvenkrmni motorji.
Kar 80 % od 2.087.802 Indonezijcev, ki se ukvarjajo z ribolovom, ima dohodke nižje
od državnega povprečja. Slaba polovica 49 % se poleg ribolova ukvarja še s katero
drugo dejavnostjo. Največja zgostitev ribičev je na severnih obalah Jave (23 %),
vzhodnih obalah Sumatre (12 %) ter na Sulavesiju (18 %).
Karta 6 Ribolovno območje osrednjezahodni Pacifiški ocean

vir: URL: ftp://ftp.fao.org/fi/maps/world_2003.gif

Letno ulove 4.675.100 ton rib, od tega se jih 46 % še svežih uporabi v prehrani.
Zaradi pomanjkanja hladilnih naprav in ledu poteka večina predelave še na
tradicionalen način, ribe sušijo, hranijo v soli ali jih dimijo.
Izboljšava, modernizacija razmer, pa tudi zmanjševanje razlik, predvsem med
vzhodnim in zahodnim delom, so glavne naloge, s katerimi se indonezijska ribolovna
politika ukvarja. Država se zaveda pomena ribolova, zato njegov razvoj spodbuja. K
državnemu BDP-ju ribolov prispeva 2 %. Za lokalno prebivalstvo pa je izredno
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pomemben vir hrane. Svojo ekskluzivno ekonomsko cono so Indonezijci razglasili
leta 1985. Temu je sledilo niz sprememb, med najpomembnejšimi so izboljšave
sistema za spremljanje in nadzor ribolova. Ribiškim ladjam, ki plujejo pod tujimi
zastavami, v zameno za plačilo dovoljujejo ribolov. Prizadevajo si tudi k bolj
enakomerni razporeditvi ribičev, saj so nekaterim, v želji po zmanjšanju pritiskov na
območjih zgostitve, omogočili selitev na druga območja, kjer je zgostitev ribičev
precej manjša.
Indonezija je tudi ena izmed prejemnic pomoči za razvoj ribolovnega sektorja (URL:
ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL: http://www.fao.org/fi/fcp/en/IDN/profile.
htm).
Preglednica 6 Ulov v osrednozahodnem pacifiškem oceanu v tonah
1995

1997

1999

2001

2003

Skupaj

Indonezija

2.419.447

2.631.601

2.742.603

3.009.679

3.222.746

14.026.076

Tajska

2.021.736

1.848.233

1.937.211

1.871.249

1.870.306

9.548.735

Filipini

1.674.695

1.646.453

1.720.879

1.811.150

2.032.190

8.885.367

Vietnam

990.250

1.098.736

1.217.193

1.357.023

1.534.560

6.197.762

Malazija

604.368

669.685

762.661

755.933

750.413

3.543.060

Tajvan

280.936

254.979

283.184

321.673

321.937

1.462.709

Japonska

272.490

210.396

220.024

225.024

224.565

1.152.499

J. Koreja

213.720

182.399

157.499

190.038

226.366

970.022

ZDA

153.840

140.391

188.040

113.658

40.143

636.072

Papua Nova
Gvineja

25.577

32.686

52.269

108.983

174.400

393.915

Solomonovi otoki

62.019

64.005

58.428

29.642

39.849

253.943

Avstralija

43.719

42.075

48.905

52.950

45.529

233.178

Kambodža

30.500

29.800

38.100

42.000

54.750

195.150

Kiribati

30.306

30.052

52.741

32.375

32.034

177.508

Otočje Fidži

25.250

23.430

31.091

37.051

33.422

150.244

Vanuatu

9.136

28.656

49.671

2.000

3.845

93.308

Mikronezija

7.624

10.122

12.651

19.575

32.036

82.008

381

400

500

36.274

38.375

75.930

Kitajska

11.512

3.774

9.003

11.138

38.094

73.521

Singapur

10.102

9.250

6.489

3.342

2.085

31.268

Nova Kledonija

2.644

2.438

3.152

3.309

3.513

15.056

Nova Zelandija

...

...

...

2.782

9.431

12.213

Rusija

4.981

-

-

-

-

4.981

Skupaj

8.902.315

8.966.310

9.597.780

10.040.733

10.735.789

48.242.927

Maršalski otoki

vir: URL.: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/by_FishArea/c71b.pdf
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Ribolov na Tajskem ima z ulovom 2.817.482 ton letno pomemben socioekonomski
položaj. Za tropska morja je značilen ulov veliko različnih vrst rib, takšen je tudi v
tajskih vodah. Leta 1995 je na Tajskem lovilo okoli 161.667 ribičev, zaposleni so bili
na 54.538 ribiških ladjah. Večina (67 %) teh ladij je imelo izvenkrmni motor, 6 % jih je
uporabljalo notranji motor, samo 5 % pa jih je bilo brez motornega pogona. Število
večjih ladij neprestano raste, manjših in srednje velikih pa stagnira.
Za ribolov v tajskih vodah ribiči potrebujejo posebna dovoljenja, ki jih izdaja Oddelek
za ribolov. 73 % ulova se porabi za prehrano, od tega jih 27 % (20 % vsega ulova)
pojedo sveže ostalo pa predelajo. Predelovalna industrija je za Tajsko izrednega
pomena. Razvila se je na podlagi ribolovne tradicije. Za večino Tajcev so ribe glavni
vir živalskih proteinov.
Morska hrana je tudi eden izmed glavnih tajskih izvoznih artiklov. Največ izvozijo na
Japonsko ter v ZDA in EU.
Ribolov ter z njim povezane spremljajoče dejavnosti je ena izmed najpomembnejših
gospodarskih dejavnosti, zato je ribolovna politika dobro razvita. Pri razvoju ribolova
se naslanjajo na ugotovitve raziskovalnih institucij. V Nacionalnem ribolovnem
razvojnem planu so letni ulov omejili na 3.500.000 ton, ter tako določili smernice
trajnostnega ribolova. Prav tako kot Indonezija je tudi Tajska prejemnica pomoči za
razvoj ribolova (URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf, URL: http://www.fao.
org/fi/fcp/en/THA/profile.htm).
V Filipinih letno ulovijo 2.169.164 ton rib. Morski ribolov delijo v dve vrsti:
•

Lokalni: predstavljajo ribolov v oddaljenosti 15 km od obale. Prav zaradi
bližine se tu lovi z manjšimi ribiškimi ladjami ali celo kar iz obale. To vrsto
ribolova lahko izvajajo vsi, zato so ta območja zaradi prelova večinoma
izpraznjena. Močno je tudi onesnaževanje, zato sta tako ulov kot ribolov v teh
priobalnih območjih v upadanju. Kljub prej omenjenem zmanjševanju ribolovne
dejavnosti, pa ta sektor predstavlja skoraj polovico ulova. Na tem območju
ulove majhne in velike pelagične vrste rib ter tudi tiste, ki žive na dnu.

•

Komercialni: v ta sektor sodi ves ulov, ki ga ribiči love z ladjami z nosilnostjo
večjo od 3 bruto registrskih ton. Flota šteje 3.200 ribiških ladij, na katerih je
zaposleno 57.000 ribičev z dovoljenjem. Filipinci imajo tudi nekaj zelo velikih
ribiških ladij predvsem za lov izven njihove ekskluzivno ekonomske cone.

Večina produkcijsko bogatega šelfnega predela (75 % ima globino manjšo od 100 m)
spada v sektor lokalnega ribolova. Zato so prav ta območja z ribami najbogatejša.
Velik del (70 %) koralnega grebena, ki sodi med produkcijsko najbogatejša območja,
je poškodovano zaradi ribolova z dinamitom in ekonomskega izkoriščanja mivke.
Velika večina ulova je namenjenega prehrani, za nadaljnjo predelavo je namenjen le
majhen delež.
Filipinsko ribolovno politiko vodi Oddelek za kmetijstvo v okviru projekta, ki se
imenuje BFAR. Ukvarjajo se predvsem z modernizacijo, ki bi upoštevala tako potrebe
po razvoju, zaščiti kot tudi upravljanje z ribjimi zalogami. Za boljše izvajanje načrtov
na regionalnem in lokalnem nivoju imajo več upravnih svetov. Pri načrtovanju
ribolovne politike Oddelek za kmetijstvo sodeluje z večjimi raziskovalnimi
inštitucijami, med drugim tudi z Nacionalnim ribiškim raziskovalnim in razvojnim
inštitutom, Birojem za raziskovanja v kmetijstvu, Filipinskim svetom za raziskovanja
48

Političnogeografska problematika razmejevanja ribolovnih območij (primeru Islandije)

in razvoj voda in morij ter številnimi izobraževalnimi ustanovami. V veliko pomoč pri
načrtovanju in razvoju je tudi finančna pomoč, ki jo mednarodna javnost posveča
filipinskemu ribolovu.
Z ribolovom in spremljajočimi dejavnostmi se ukvarja dober milijon Filipincev ali 5 %
vse delovne sile. K izvozu pa ribolov prispeva 7 % ( URL: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/sum
mary/a-0a.pdf, URL: http://www.fao.org/fi/fcp/en/PHL/profile.htm).

5.2 Ribiške države ter spori med njimi
Pogosti vzrok za spore je, da se ribiči iz različnih držav znajdejo v vodah bogatih z
ribami, ki se nahajajo v bližini določene države. Kljub temu, da je do takšnih sporov
prihajalo že v preteklosti (Islandija 15. stoletje), imajo nekatere elemente, zaradi
katerih so tudi oz. predvsem v sedanjosti še bolj aktualni.
Ribiške ladje, namenjene lovu na večje razdalje, so se v zadnjem stoletju povečale,
hkrati pa se je povečalo tudi njihovo število, nagel porast zasledimo po letu 1960.
Zaradi razdalji, ki jih morajo premagovati, ter zaradi udobja, ki ga morajo nuditi
ribičem, saj so po več mesecev zdoma, so te ladje ponavadi večje od tistih, ki jih
uporabljajo za ribolov v lokalnih vodah. Pogosto te ribiške ladje spremljajo tudi druge
ladje, namenjene predelavi in transportu ulova. Takšne flote so značilne za večino
razvitih držav, kot so Rusija, ZDA, Japonska, Velika Britanija. Te imajo precej
številčno ribiških floto, tako tistih ladij namenjenih ribolovu v lokalnih vodah kot drugih
namenjenim ribolovu na daljavo. Zaradi napredka so se razdalje v ribolovu
povečevale. Vode okoli Islandije se vse od leta 1975 ne štejejo več kot oddaljene. Za
takšne so veljali: severozahoden Atlantik med zahodno Grenlandijo in Novo Anglijo,
Obale severozahodne Afrike med rtoma Juby in Verde ter morje Jugozahodne Afrike
med rtom Frio in zalivom Lüdervitz.
Zbiranje statističnih podatkov o poteh ribiških ladij, območjih na katerih lovijo in njihov
ulov je zelo težko. Ribiči nekaterih držav se zaradi kolonialnih posesti upoštevajo kot
lokalni, čeprav so prepluli več tisoč milj na primer Dance na Grenladiji, Nizozemce na
Antilih, Francoze na St. Pierru in Miquelonu.
Zanimivo je, da na območju severozahodnega Pacifika, Mediteranskega in Črnega
morja ribičev iz oddaljenih držav ni.
Pri ugotavljanju deleža ulova, ki ga ujamejo ladje v oddaljenih območjih, opazimo
pravi pomen takega načina ribolova. Že leta 1971 je bilo območij, kjer so ribiči iz
oddaljenih držav ulovili več kot 40 % vsega ulova, pet: Vzhodni del središčnega
Atlantika, severozahoden Atlantik, severovzhoden Pacifik, jugozahodni Pacifik in
jugovzhodni Atlantik. V vseh ostalih območjih z izjemo Indijskega oceana je bil delež
ribičev iz drugih držav sorazmerno majhen.
Prav tako pomemben dejavnik je dekolonalizacija, ki se je začela po drugi svetovni
vojni predvsem v Afriki in Aziji. Nastale so številne nove države, ki so lahko zgradile
svoje ribiške flote, predvsem pa so lahko uveljavljale svoje pravice pri zaščiti svojega
koščka morja. Tako se je začelo krčiti območje, kjer so lahko velesile ribarile brez
omejitev.
To je tudi obdobje, kjer so razlike med razvitimi in nerazvitimi državami postale še
bolj očitne. Na morju so bile najbolj opazne razlike v opremljenosti in velikosti ladij.
Posledično s tem je tudi neenakomerno razporejen ulov. Ulov ribičev iz razvitih držav
je zaradi boljše opreme precej večji. Zato so lokalni ribiči, predvsem na območjih z
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velikim ribjim bogastvom, začeli pritiskali na svoje vlade naj drugim – tujim ribičem
ribolov pred njihovimi obalami onemogočijo.
Med medijsko najbolj razvpitimi primeri sta bila Islandski in Perujski. Manj znan je
Senegalski. Ekskluzivno ekonomsko cono je Senegal razglasil zeta 1967. Široka je
bila dvanajstih milj. Morje okoli senegalskih obal je bogato s sardinami, tunami,
sledzi, slaniki, kirnjami in ostriži. Ugodne pogoje južno od rta Dobre nade zagotavlja
dotok sveže, hladne sladke vode rek Saloum, Gambia in Casamance, severno od rta
pa dotok reke Senegal. Morski tokovi predvsem pa izoblikovanost morskega dna
povzročajo dvigovanje hladne oceanske vode iz globin na površje. V mrzli vodi je
veliko hranil, ki privabljajo ribe. Ribiške ladje oz. čolni, ki jih lokalni ribiči uporabljajo
so precej majhni, zato bi ribolov izven njihove ekskluzivno ekonomske cone, ki znaša
25 milj, bil prenevaren. Na odprtem morju so lovili Japonci, Izraelci, Norvežani in
Rusi. Številni strokovnjaki so Senegalu svetovali, da je najbolje zaščiti svoje zaloge
rib, ki so glavni vir proteinov za večino prebivalstva. Odzvali so se zelo hitro in
ekskluzivno ribolovno cono najprej razširili na 18 milj (leta 1968), štiri leta kasneje pa
še za 12 milj. Skoraj istočasno so Oman, Vietnam in Islandija razširili svoje
ekskluzivno ekonomske cone na 50 milj, Maroko na 70 milj, Kostarika pa celo na 200
milj.
Pri nekaterih državah je bil glavni vzrok za razglasitev ekskluzivno ekonomske cone
strah pred izropanjem oz. prelovom ribjega bogastva. Številni znanstveniki so
opozarjali na te nevarnosti. V večini primerov so lokalni politiki takoj zagrabili
priložnosti ter območja zaščitili. V skrajnih primerih so politiki sami opazili možnost da
do prelova pride ter so ribolov predvsem tujim ribiškim ladjam močno omejili.
Zanimiva so opažanja, da so se te zahteve pojavile skoraj istočasno s povečevanjem
povpraševanja po ribjih izdelkih.
V drugi polovici 20. stoletja so številne obalne države začele več pozornosti
posvečati morju in njegovim dobrinam. Pojavile so se zahteve po zaščititi, lažjem
obvladovanju in nadziranju čim večjega pasu morja pred svojimi obalami.
Pogosti vzrok sporov je boj za čim večji ulov, ki ga bijejo lokalni ribiči z ribiči iz
oddaljenih ali sosednjih držav. Pogosta reakcija lokalnih oblasti je razširitev pasu, v
katerem lahko izvajajo jurisdikcijo, kar je hkrati tudi drugi najbolj pogosti vzrok
sporov. Ti so lahko med dvema nasproti si ležečima državama (npr. med Japonsko
in Rusijo) ali med domačimi ribiči ter tistimi iz drugih bolj oddaljenih držav, ponavadi
ribiških velesil.
Pri ugotavljanju pomena ribolova v posameznih državah opazimo številne ovire.
Pomen ribolova za lokalno gospodarstvu lahko ugotovimo na tri načine:
1) Število skupnega ulova najlažje prikažemo, saj so podatki lahko dostopni,
vendar od vseh tudi najmanj natančni.
2) Investicije v ribolov in delež aktivnega prebivalstva zaposlenega v tej
dejavnosti. Statistični podatki o številu, deležu prebivalstva, ki se ukvarja z
ribolovom so pogosto nenatančni ter ne odražajo dejanskega stanja. Npr. v
nekaterih državah kmetje, ki se večji del leta preživljajo s kmetijstvom, manjši
del leta preživljajo samo z ribolovom. Razlogov da se dopolnilno preživljajo z
ribolovom je več, v Senegalu to počno v času suše, drugje v hladni polovici
leta ipd.
3) Še težje je ugotoviti in ovrednotiti investicije v ribolovni sektor. Islandija ima v
Evropi največja kapitalna vlaganja v ribolov, posledično je tudi ribolov tam
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tehnološko najbolj razvit. Ribe in izdelki iz njih so v večini držav namenjeni
interni uporabi, redki izjemi, kjer ribolov predstavlja opazen in pomemben del
izvoza sta Islandija in Peru.
Če iz državne ravni preidemo na lokalno, pa pogosto ni tako. Ribolov je dejavnost, ki
je izjemno lokalnega pomena. Pogosto se zdi gledano iz državnega nivoja, da ribolov
ni pomemben, vendar pa je edina in najbolj pomembna dejavnost v določeni
nemalokrat tudi občutljivi regiji. Prav v primeru islandsko – angleškega spora je bilo
tako, saj v britanskem gospodarstvu ribolov ne igra tako pomembne vloge, kot jo ima
v regiji okoli mest Grimsby in Hull. Podobna primeri so Faorski otoki, kjer ribolov
prispeva 30 % DBP, v sami Danski pa manj kot 1 %.
Grafikon 1 Razmerje med optimumom trajnostnega in ekonomičnega ulova; na x osi je
naraščajoče število proizvajalcev, na y osi naraščajoč ulov tako po teži kot po vrednosti, ravna
premica ponazarja stroške proizvodnje, krivulja ulov in dohodek, točka E optimalni ekonomski
donos, točka S pa optimalni trajnostni donos

vir: Prescott 1975

Pri zaščiti območij je pomembno, da države zaščitijo ribolovna območja, ki so
pomembna za njeno gospodarstvo. Hkrati pa morajo biti sposobne ta območja
varovati in izkoriščati. Senegal je okoli leta 1970 razširil svojo eksluzivno ekonomsko
cono na 122 milj od obale ter s tem drugim državam v teh območjih ribolov
onemogočil. Zaradi čolnov, ki jih lokalni ribiči uporabljajo ter njihove opreme, bi bilo
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ribolov tako daleč od obale za njih prenevaren. Ribiči iz drugih držav imajo na teh
območjih prepoved ribolova, zato tu ne lovi nihče.
Pomen ribjih izdelkov za nacionalno gospodarstvo je od vseh najbolj slikovit podatek
ter daje tudi najbolj točne rezultate. Žal pa je zbiranje in prikazovanje teh podatkov
najbolj zahtevno. Načini, kako posamezne države zbirajo podatke, so precej različni,
med seboj se razlikujejo tudi kategorije. Zato je te podatke iz množice vseh podatkov
izjemno težko izluščiti, še težje pa podatke posameznih državami primerjamo.
Nekatere razvite, velike države imajo močno razvite tudi druge dejavnosti, tako da
ribolov na prvi pogled ni videti tako pomemben kot dejansko je.
Država, ki želi, zaščiti ribolovna območja, za katera misli, da ji pripadajo, ponavadi ne
zaščiti samo ribje vrste, ampak želi tudi podaljšati izkoriščanje tega bogastva.
Načinov, kako se tega loti je več.
1) Območja lahko posamezna država zaščiti enostransko ter si tako tam zagotovi
ekskluzivne pravice. S tem dejanjem si samovoljno prilasti del odprtega morja
ter na tem koščku začne omejevati ali celo preganjati ribiče iz drugih držav.
Omejevanje ribolova lahko poteka na več načinov. Lahko se omejijo časovno,
prepove uporabo določene opreme (sonarjev, mrež …) ali lov določenih vrst
rib. Postopek priključitve določenega odprtega morja ponavadi poteka v
določenem zaporedju. Tam, kjer je obala neravna, se jo poenostavi z
navidezno črto. Tako nekateri zalivi v celoti postanejo teritorialno morje in že s
tem korakom tujcem preprečijo ribolov in druge aktivnosti izkoriščanja morij.
Angleži so že leta 1609 zaprli več zalivov in s tem Dancem v njih ribolov
prepovedali. Veliko kasneje sta ribolov na isti način omejili Islandija in
Sovjetska zveza. Prav zaprtje zalivov Breidafjord in Faxa je povzročilo prvo
ribiško vojno med Islandci in Britanci. Rusi so v zalivu Petra Velikega od tujcev
v zameno za ribolov pobirali rento. Japonci, ki so v tem zalivu ulovili največ, so
ga lahko izkoriščali vse do japonsko – ruske vojne. V drugem koraku države
ponavadi razširijo teritorialno morje, v tem pasu imajo so pravice države iste
kot na kopnem, kar pomeni, da tuji ribiči tam nimajo nobenih pravic, še
najmanj pa do ribolova. Po perujski razglasitvi ekskluzivno ekonomske cone
200 milj, je v njegovi okolici delež ulova ladij iz oddaljenih držav opazno
upadel.
Zelo hitro so Peruju sledile tudi nekatere zahodno afriške države, Gabon,
Kamerun, Sierra Leone, Gvineja in Gambija.
Kljub temu, da sta leta 1958 in 1960 poizkusa o mednarodnih dogovorih v
zvezi z zaščito ribolovnih območij propadla, se je ekskluzivno ekonomska
cona kot nekakšen pas pred odprtim morjem, uveljavila.
2) Dve ali več držav si lahko ekskluzivne pravice zagotovijo tudi na podlagi
multilateralnih dogovarjanj. Ta so lahko vezana na deljenje morja ali
dovoljenja za ribolov ponavadi v zameno za plačilo. Na podlagi dogovora si
razdelijo oz. razmejijo morje.
Prvi dogovor o izrabi morja v pasu med obema državama je bil že leta 1839
med Francozi in Britanci. V njem so se dogovorili o opremi, izgledu in
prepoznavnosti ladij ter določili pasova 3 milj. Žal pa dogovor ni obrodil sadov,
saj se belgijski ribiči za te dogovore niso kaj dosti menili, zato ker so ležišča
ostrig na Irskem segala dlje kot 3 milje na odprto morje.
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Bolj uspešna je bila Konvencija o ribolovu v Severnem morju, ki so jo podpisali
in sklenili Belgijci, Nizozemci, Nemci, Francozi, Britanci, Danci. Pri pripravah
so sodelovali tudi Švedi in Norvežani, ki pa je nista podpisali. Na pobudo
Britancev so leta 1964 Konvencijo obudili in z nekaterimi popravki obnovili.
Med leti 1952 in 1954 je Južna Koreja razglasila ekskluzivno ekonomsko in
zaščitno cono ter tako prišla v spor z Japonci. Po 11 letih sta državi sklenile
dogovor, ki je uspešno zgladil vse nesoglasja.
Nekatere države so sklenile dogovore samo o določenih vrstah. ZDA in
Kanada sta se leta 1923 dogovorile o zaščiti in lovu na skuše.
Posebej so zahtevni in pogosto neuspešni so dogovori o vrstah, ki se selijo iz
slanih v sladke vode. Večina dogovorov o lovu na losose je neuspešnih.
3) Zadnji način zagotavljanja ekskluzivnih pravic izrabe območij je dogovor med
posamezno državo in Združenimi narodi. Prva taka je bila Konvencija o
teritorialnem morju iz leta 1958. V njej so opredelili ekskluzivne pravice
obalnih držav do ribolova in izrabi bogastev na dnu ali pod njim v pasu
teritorialnega morja ter o pravicah, ki jih imajo izven tega pasu. V konvenciji je
poseben poudarek tudi na zaščiti, saj naj bi temeljila na trajnostnem ribolovu.
V praksi so oblike unilateralnih razglasitev najbolj pogoste, ki so prav tako kot
multilateralne stalna praksa že od nekdaj. Veliko bolj moderne, a hkrati tudi bolj ali
manj neuspešne, so prakse, v katerih sodelujejo Združeni narodi (Prescott, 1975).
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6 PROBLEMI POMORSKEGA RAZMEJEVANJA
Meje na morju so ponavadi veliko bolj kompleksne, saj so sestavljene iz več pasov. V
pasovih se razmerja med domačo (to je tista država katera uveljavlja določen pas)
ter ostalimi državami različno spreminjajo. V skladu s temo diplomske naloge smo
ekskluzivno ekonomski coni namenili več pozornosti, ostale pasove pa smo opisali
samo za boljšo predstavo.
Slika 14 Pasovi nacionalnih jurisdikcij, ki jih določa Konvencija o pomorskem pravu iz leta
1982; pas do 12 morskih milj je teritorialno morje, pas med 12 in 24 morskimi miljami je bližnje
morje, pas med 24 in 200 morskimi miljami ponazarja ekskluzivno ekonomsko cono. Na dnu je
prikazan še potek kontinentalnega šelfa

vir: http://geography.about.com/library/misc/uceez.htm

6.1 Odprto morje
Pas odprtega morja je opredeljen v sedmem delu Konvencije o pomorskem pravu iz
leta 1982. Prav ta pas je za celo mednarodno javnost najpomembnejši, torej je
pomemben za ves svet. Vsi pasovi morja, ki niso vključeni v pas ekskluzivne
ekonomske cone, teritorialnega morja, notranjih vod obalnih držav, predstavljajo
odprto morje. V tem pasu so pogoji in pravice za vse države enaki. Najpomembnejši
pogoji in pravice so:
» a.) svoboda plovbe;
b.) svoboda preletov;
c.) svobodo polaganja podvodnih napeljav in cevovodov, z upoštevanjem
šestega dela konvencije iz leta 1982;
d.) svobodo pri gradnji umetnih otokov in drugih inštalacij, ki jih dovoljuje
mednarodno pravo, pri čemer se mora upoštevati šesti del konvencije iz leta
1982;
e.) svobodo ribolova, z spoštovanjem pogojev navedenih v drugem odseku;
f.) svobodo znanstvenega raziskovanja, z upoštevanjem šestega in trinajstega
dela.« (Ibler, 2001)
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Najpomembnejša omejitev pravic ene države je omejitev s pravicami druge oz. vseh
drugih držav. Posamezna država si brez jasne podlage ne sme prilastiti del odprtega
morja, ker to potemtakem ne bilo odprto. S tem dejanjem bi država kršila
mednarodno pravo. Kljub temu pa se pasovi neprestano širijo, izmišljajo si nove
pasove, vse to na račun odprtega morja, ki se tako vse bolj krči. Z nadaljevanjem te
prakse se kaj hitro lahko zgodi, da odprtega morja ne bo več.
Med plovbo v pasu odprtega morja morajo imeti vsa plovila razobešeno zastavo
države, v kateri so registrirana. Brez nje je plovba po odprtem morju po
mednarodnem pravu nezakonita (Ibler, 2001).

6.2 Ekskluzivna Ekonomska Cona
6.2.1 Nastanek ekskluzivno ekonomske cone
Obale držav, predvsem tistih, ki so imele bogate zaloge rib, hkrati pa ne preveč
razvito ali pa premajhno ribiško floto, so bile priljubljen cilj ribiških ladij bolj razvitih
držav. Te so z boljšo opremo neusmiljeno lovile nepredstavljive količine rib. Ponekod
so s takšnim načinom ribolova, ob pomoči lokalnih ribičev, posamezne ribje vrste
spravili na rob izumrtja.
Obalne države, katerih gospodarstvo je bilo precej odvisno od rib, so se počasi
začele zavedati posledic, ki jih prinaša takšno ravnanje, medtem ko so tuje ladje še
zmeraj praznile morje pred njihovo obalo. Kot prve so se z vprašanji zaščite območij
pred obalami začele ukvarjati države na pacifiški strani Južne Amerike. Že leta 1947
sta pas, ki od obale sega 200 milj, z odloki zaščitila Peru in Čile. Dve leti kasneje so
se jim priključile še Arabske države (Saudska Arabija, Bahrain, Katar, Kuvajt …). Pri
njih ni bila primarna zaščita rib, ampak so tujcem želele preprečiti črpanje nafte.
Prve obmorske države, ki so razmišljale o vzpostavitvi ekskluzivno ekonomskih con,
so se naslonile na Trumanovo doktrino o kontinentalnem šelfu. V njej je leta 1945
Truman izrazil nujo po preudarni izrabi naravnih virov, ki se nahajajo v vodnem
stolpcu, na dnu ter pod njim, v območju, kjer je morje že precej globoko, a stično z
obalnimi predeli. V dokumentu se dotakne tudi ribičev, saj je opozoril tudi na
posledice, katerih so lahko deležni.
Širina oz. razdalja pasu 200 milj izhaja iz obdobja tik pred drugo svetovno vojno. Leta
1939 so zavezniške sile okoli Panamskega prekopa postavile cono varovanja v pasu
200 milj ter s tem onemogočili oskrbovanje nemških ladij v bližnjih pristaniščih.
Prve države, v večini iz Južne Amerike, Afrike in Arabskega polotoka, so odločitev o
ekskluzivni ekonomski coni sprejele bolj ali manj enostransko. Na drugi strani so bile
ekonomsko močnejše države, katere so 'izkoriščale' mednarodno pomorsko pravo z
12 miljami suverenega območja. Te so zaradi lastnih koristi bile odločno proti ter
iskale različne načine, da bi onemogočile vzpostavitev ekskluzivne ekonomske cone.
Zavedale so se, da se jim z uvedbo ekskluzivno ekonomske cone možnost izrabe
morja precej zmanjšala. Na njih je pritiskala domača javnost, predvsem tisti, ki jim je
bilo 'plenjenje pred tujimi obalami' pomemben vir zaslužka.
Zaradi tega so bili Čile, Ekvador in Peru z zamislijo o vzpostavitvi ekskluzivno
ekonomske cone na prvih dveh mednarodnih konferencah bolj ali manj osamljeni.
Sčasoma pa so tudi razvite države opazile precej prednosti, ki bi jim prinesla splošno
uveljavljena cona, in so začeli izražati vse večjo podporo in tudi sami vlagali prošnje
zanjo.
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Dokončno mednarodno sprejeta je bila na tretji Konferenci združenih narodov o
pomorskem pravu (UNCLOS 3), kjer so podrobneje razpravljali tudi o ekskluzivno
ekonomski coni. V razpravah so se izluščili trije pristopi:
1) Prvi je prinašal ekskluzivne pravice obalnih držav brez kakršnih koli
obveznosti.
2) Drugi je temeljil na stališču ZDA, kjer naj bi države imele ne samo pravice
izrabljati, ampak tudi skrbeti za zaščito ter premišljeno upravljati z viri.
3) Zagovorniki tretjega pristopa so predlagali ustanovitev nekakšnih regij.
Do začetka tretje konference je zahtevek po ekskluzivni ekonomski coni oddalo že
100 držav. Na več zaporednih zasedanjih je sodelovalo 40 predstavnikov interesnih
skupin in območij. Na njih so sestavili Enotno besedilo pogajanj (The Single
Negotiating Text) o ekskluzivno ekonomski coni, ki je imelo 15 členov. Razdeljeni so
bili v dve kategoriji, prvi štirje členi so predstavljali bolj splošne sklepe, ostali (5.-15.
člen) so predstavljali sklep o življenju v morju. V besedilu so prvič upoštevali tudi
pravice držav, ki nimajo izhoda na morje.
Na zasedanju leta 1982 v Ženevi so sprejeli Konvencijo o mednarodnem pomorskem
pravu. Del Konvencije, kjer je ekskluzivna ekonomska cona opredeljena, je skoraj
identičen z Enotnim besedilom pogajanj (URL: http://www.fao.org/docrep/s528
0T/s5280t0p.htm).

6.2.2 Ekskluzivna ekonomska cona danes
V prejšnjem poglavju smo opisovali zakaj in kako je do ekskluzivne ekonomske cone
prišlo, v tem pa jo bomo bolje opisali. Opredeljena je v petem odstavku Konvencije o
pomorskem pravu iz leta 1982:


»Specifična pravna podlaga ekskluzivno ekonomske cone:

Ekskluzivna ekonomska cona je območje, ki je s teritorialnim morjem stično in se
hkrati od njega razprostira k odprtemu morju. Ima poseben pravni režim, razložen
v tem odstavku, kjer so tudi opredeljene vse pravice, naloge in jurisdikcije obalnih
držav, kakor tudi pravice, ki jih imajo vse ostale države.« (55. člen petega
odstavka Konvencije o pomorskem pravu iz leta 1982)
V tem odstavku (v 56. členu) so razložene tudi pravice in dolžnosti obalnih držav:


»Suverene pravice do raziskovanja in izkoriščanja, zaščite in upravljanja z
naravnimi viri, tako živimi kot neživimi, na dnu, pod njim ali v vodnem stolpci
nad njim, v skladu z gospodarsko izrabo ali raziskovanjem, kot je proizvodnja
energije iz vode, tokov ali vetra;



jurisdikcija za upravljanje v skladu Konvencije s spoštovanjem do:



◊

postavitve in izrabe umetnih otokov, inštalacij in struktur;

◊

znanstvenim raziskovanjem;

◊

zaščite in ohranjanja morskih ekosistemov;

ostale pravice in dolžnosti objavljene v tej Konvenciji.«

V izvajanju svojih pravic in dolžnosti v ekskluzivno ekonomski coni, opredeljenih v tej
Konvenciji, morajo obalne države upoštevati pravice in dolžnosti preostalih držav ter
se obnašati v skladu z njihovimi ukrepi.
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Pravice, napisane v 56. členu, so postavljene tako, da varujejo morsko dno ter
območje pod njim, njihovo izvajanje pa mora biti v skladu z VI. odstavkom.
V 57. členu so opredelili razdaljo oz. širino pasu, ta ne sme presegati 200 milj od
črte, od katere je izmerjeno teritorialno morje oz. temeljne črte.
Pravice in dolžnosti drugih držav v skladu do ekskluzivno ekonomske cone so
razložene v 58. členu. Vse države, tako obalne kot tudi morske, imajo vse pravice v
skladu z 87. členom o navigaciji in preletu ter postavljanjem žic, vodovodnih cevi in
vseh ostalih dejavnosti legalnih z vidika pomorskega prava, kot so npr. podpora
plovbi ladij, letenju letal in delovanju podvodne infrastrukture. Prav tako morajo vse
ostale države spoštovati pravice in dolžnosti obalne države, določene s to konvencijo
in pomorskim pravom. Ob reševanju konfliktov v ekskluzivno ekonomski coni med
obalno ter drugo ali drugimi državami je treba upoštevati načelo enakosti v oziru do
okoliščin ter pomensko ovrednotiti interese.
Življenju v morju je namenjeno osem odstavkov. O odgovornostih do življenja v
morju, govore členi od 61. do vključno z 68. v njih je opredeljena:


zaščita in izraba virov življenja,



upravljanje z zalogami morskih plodov v območju ekskluzivno ekonomskih
cona dveh ali več držav, z zalogami v bližnjih in sosednjih območjih,



skrb za migratorne vrste, morske sesalce ter amadrome in katodrome vrste

(http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm).

6.3 Šelfno morje
V četrtem delu Konvencije o pomorskem pravu iz leta 1982, predvsem v členih od
76. do 85., je opisan pas šelfnega morja. To ni bilo prvič, saj je bil pas opisan že leta
1958, ko so v Ženevi podpisali Konvencijo o šelfnem pasu. Ta pas torej ni tako
novega nastanka kot ekskluzivna ekonomska cona saj je v uporabo stopil dobrih 20
let prej. Zaradi izkušenj, predvsem pa zaradi različnih tolmačenj ter izvajanja
konvencije iz leta 1958, so v trenutno veljavno konvencijo iz leta 1982 v vnesli
nekatere popravke.
Že prej omenjena Trumanov doktrina o kontinentalnem šelfu je bila osnova za
vključitev tega inštituta v mednarodno pomorsko pravo.
V prvem odstavku 76. člena je podana najbolj groba definicija pasu šelfnega morja:
»Epikontinetalni pas obalne države obsega morsko dno in njegovo podzemlje, ki se
raztezata od zunanjega roba teritorialnega morja preko naravnega podaljška
kopnega omenjene obalne države, do zunanjega roba kontinentalne police ali do
oddaljenosti 200 navtičnih milj od osnovne črte od katere se meri širina teritorialnega
morja, v primeru da zunanji rob kontinentalne police ne sega do te oddaljenosti.«
(Ibler, 2001)
Celotna definicija oz. 76 člen je deljen na 10 odstavkov, kar nakazuje na težavnost
enostavnega in točnega določanja in opredeljevanja omenjenega pasu. Prav zaradi
tega, je pri poizkusu uveljavljanja šelfnega morja, med nekaterimi sosednjimi
državami prišlo do sporov.
Pomembno je izpostaviti dejstvo, da ima država z razglasitvijo šelfnega pasu
ekskluzivne pravice samo do izkoriščanja morskega dna, ter podzemlja, ne pa tudi
vodnega stolpca nad njim. To pomeni, da lahko druge države brez omejitev
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izkoriščajo morska bogastva, ki se nahajajo v vodi ali na njeni površini, ter zračni
prostor nad njo. Prav zato je ta pas z vidika ribolova bolj ali manj nepomemben.
Šelfno morje je tudi prvi pas v katerem ni upoštevana vertikalna enotnost, se pravi da
vsi pasovi ( kot so npr.: dno, vodni stolpec, površina, zračni prostor nad njim) niso
enakovredno zaščiteni, saj imata vodni stolpec in zračni prostor nad šelfnim morjem
status odprtega morja.
V 77. členu konvencije iz leta 1982 so pravice obalne države v šelfnem pasu
opredeljene kot suverene. Se pravi, da ima pravice do iskanja in izkoriščanja
naravnih bogastev samo tista država, katera je na tem območju razglasila pas
šelfnega morja. Druge države lahko raziskujejo in izkoriščajo naravna bogastva le z
dovoljenjem države, ki je ta pas razglasila. Stanje te države je kvazisuvereno, saj se
njena kontinentalna suverenost ne razteza v šelfni pas.
Z razglasitvijo šelfnega pasu, dobi določena država suverene in ekskluzivne pravice,
ne pa tudi same suverenosti do izkoriščanja naravnih bogastev na tem območju.
Eskluzivne pravice, ki jih imajo države v svojem šelfnem pasu, so vezane na morsko
dno ter podzemlje, gre torej za izkoriščanje rudnih bogastev in živih bitij, ki živijo na
dnu.
Pravice obalne države so neodvisne od stvarne ali fiktivne okupacije, niti od
kakršnekoli razglasitve, kar za pas ekskluzivne ekonomske cone ne velja.
Pri uveljavljanju svojih pravic v šelfnem pasu obalna država ne sme ovirati plovbe in
drugih svobod katere so v Konvenciji dovoljenje drugim državam.
V 78. in 79. členu so opredeljene omejitve obalne države. Slednje ne smejo ovirati
polaganja podvodnih napeljav, kot so na primer električne in vodovodne napeljave.
Pasova šelfnega morja in ekonomske cone se lahko prekrivata. Z razglasitvijo
ekskluzivno ekonomske cone imajo obalne države pravzaprav več pravic kot z
razglasitvijo pasu šelfnega morja. Potemtakem se postavlja vprašanje, zakaj bi neka
države razglasila pas šelfnega morja, če lahko razglasi ekskluzivno ekonomsko cono
in tako uživa več pravic. Torej je lahko iz določenih vidikov, ekskluzivna ekonomska
cona kot nadgraditev pasu šelfnega morja, slednjega nadomestila.
V nekaterih pogojih lahko določena država uveljavlja pravice pasu šelfnega morja
tudi na večji oddaljenosti, ki je večja od 200 navtičnih milj, kar pri razglasitvi
ekskluzivne ekonomske cone še ni mogoče. Prav te države, v katerih velja zgoraj
omenjeni primer, so največje zagovornice obstoja pasu šelfnega morja in se tej
pravici ne želijo odpovedati (Ibler, 2001).

6.4 Bližnje morje
V 33. členu drugega dela Konvencije o pomorskem pravu iz leta 1982 je zelo
natančno opredeljen pas bližnjega morja:
»V morskem pasu, ki se nahaja ob njenem teritorialnem morju, imenovanem bližnje
morje, lahko obalna država izvaja nadzor z namenom da lahko:
a.) prepreči kršenje svojih carinskih, fisklanih, selitvenih ali zdravstvenih zakonov
ter drugih predpisov v svojem teritorialnem morju ali na njenem ozemlju;
b.) kaznuje kršenje teh zakonov in drugih predpisov, ki so bili strojeni na njenem
ozemlju ali v njenem teritorialnem morju.
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Bližnje morje se ne sme raztezati več kot 24 morskih milj od središčne črte, to je črte
od katerih se meri širina njenega teritorialnega morja.« (Ibler, 2001)
Iz konvencije je razvidno, da je največja širina bližnjega morja, v primeru, da je širina
teritorialnega morja 12 navtičnih milj, 12 navtičnih milj. V primeru, da je širina
teritorialnega morja manjša od 12 navtičnih milj, potem je širina bližnjega morja lahko
tudi večja, vendar ne sme presegati širine 24 navtičnih milj. Torej, če ima nekatera
država pas teritorialnega morja širok 3 navtične milje, je pas zunanjega morja lahko
širok 21 navtičnih milj.
To je ena od večjih in najpomembnejših razlik med konvencijo o pravu morja iz leta
1982 ter Konvencijo o pravu morja iz leta 1958. V slednji je bila širina opredeljena na
12 navtičnih milj, ne glede na širino pasu teritorialnega morja. Torej država, ki je
imela pas teritorialnega morja širok 12 navtičnih milj, pravice do razglasitve pasu
bližnjega morja sploh ni imela. V primeru iste države, ki sem jo navedel v zgornjem
primeru, pa je bi bil pasu bližnjega morja širok 9 navtičnih milj. Načelo preprečevanja
in kaznovanja se med konvencijami ni bistveno spremenilo (Ibler, 2001).

6.5 Ozemeljsko ali teritorialno morje
Najstarejši med vsemi pasovi je pas ozemeljskega ali teritorialnega morja. Hkrati je
tudi najosnovnejši. V Konvenciji iz leta 1982 je opisan še bolj natančno, kot je bil v
Konvenciji iz leta 1958. Definicija tega pasu je v 2. členu drugega dela Konvencije o
pomorskem pravu iz leta 1982:
»Pravni položaj teritorialnega morja, zračnega prostora nad teritorialnim morjem in
njegovega dna ter podzemlja:
1. Suverenost obalne države se razteza – izven področja njenega kopnega in
notranjih vod in, v primeru arhipelaških držav, njenih arhipelaških voda – na
sosednji pas morja, ki se imenuje teritorialno morje.
2. Ta suverenost se prav tako razteza tudi na zračni prostor nad teritorialnim
morjem ter njegovim dnom in podzemljem.
3. Suverenost nad teritorialnim morjem se izvaja po odredbah te Konvencije ter
po drugih pravilih mednarodnega prava.« (Ibler, 2001)
Pravico do razglasitve pasu teritorialnega morja kot tudi vseh drugih pasov imajo
samo obalne države, saj se le to navezuje na njihov ratione territorii. Neupoštevanje
tega (2. člena) dela Konvencije je kršenje mednarodnega prava. Ne samo, da je sam
2. člen del pozitivnega mednarodnega prava, ampak je pomemben in jasno
opredeljen tudi zato, ker je osnova številnim drugim členom. Država sama ne more te
pravice po lastni volji preklicati.
Samo po sebi je razumljivo, da države, katere so v 2. členu konvencije omenjene,
najlažje uporabljajo in izvajajo oblast v tistem delu morja, ki se razteza od njihovega
kopnega, saj gre za nekakšen podaljšek le-tega. Prav oblasti in prebivalci obalne
države veliko lažje nadzirajo in uporabljajo ta, bližji del morja, saj so jim vse servisne
storitve vedno pri roki. Druga država, katere kopno se ne nahaja na bližnji obali, bi
veliko težje vršila dejavnosti, še težje pa nadzor tega območja.
Pas teritorialnega morja je, kot smo že prej omenili, del suverenega teritorija neke
države, hkrati pa tudi objekt mednarodnega prava.
Členi od 3. do 16. se ukvarjajo z razmejitvijo teritorialnega morja. V prvem izmed njih
(v 3.členu) je opredeljena širina tega pasu:
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»Vsaka država ima pravico sama določiti širino svojega teritorialnega morja do
razdalje, ki ne presega 12 navtičnih milj, merjenih od osnovne črte, ki so določene v
skladi z Konvencijo.« (Ibler,2001) Ostali členi tega dela so namenjeni natančnejši
definiciji teh meja, najprej se ukvarjajo z določitvijo osnovne črte, potem obravnavajo
posebne primere, kot so grebeni, zalivi, ustja rek, pristanišča, sidrišča …
V tretjem delu členi od 17. do 32. opredeljujejo neškodljiv prehod v teritorialnem
morju, le tega obalna država mora omogočati tudi drugim državam. V 18. členu je
opredeljen prehod, torej plovba ali prelet območja brez ustavljanja. Zaustavi se
plovilo lahko samo v primeru okvare, nesreče ali bolezni. Neškodljiv prehod pa je
opredeljen v 19. členu:
» 1. Prehod je neškodljiv vse dokler se ne krši red, mir in varnost obalne države.
Takšen prehod se mora opraviti v skladu s Konvencijo in drugimi pravili
mednarodnega prava.
2. Prehod tuje ladje se smatra škodljivim takrat, ko se ta vmešava v mir, red in
varnost na katerega od slednjih načinov:
a.) grozi s silo ali uporabo le te proti suverenosti, teritorialne celovitosti ali
politične neodvisnosti obalne države, ali na kakršen koli drugi način
nasprotuje načelom mednarodnega prava, ki so zapisana v Povelju
Združenih narodov;
b.) vajo ali obuku z orožjem katere koli vrste;
c.) zbiranje informacij, ki bi lahko škodile obrambi in varnosti obalne
države;
d.) propagando katera bi škodila in krhala obrambo ali varnost obalne
države;
e.) vzlet, pristanek ali sprejemanje kateregakoli letala na ladjo;
f.) vzlet, pristanek ali sprejemanje katerekoli vojne naprave na ladjo;
g.) natovarjanja ali iztovarjanje blaga, denarja ali oseb v nasprotju s
carinskimi fiskalnimi, migracijskimi ali zdravstvenimi zakoni in drugimi
predpisi obalne države;
h.) namerno ali nenamerno onesnaževanje v nasprotju s to konvencijo;
i.) ribolov;
j.) raziskovanje in merjenje;
k.) motnje kakršnekoli vrste komunikacije ali kakršnih koli drugih naprav in
opreme obalne države;
l.) kakršna koli druga dejavnost, ki ni v neposredni zvezi z prehodom.«
(Ibler, 2001)
20. člen posebej obravnava podmornice in druga podvodna prevozna sredstva. Le ta
morajo voziti po površini in imeti razobešeno svojo zastavo.
Prav ta dva dela (členi od 3. do 32.) se smatrata kot središčni in zelo važni del
pomorskega prava.
Obalna država lahko sprejema zakone, ki veljajo samo za njeno teritorialno morje, a
hkrati mora pri tem upoštevati vse pravice in omejitve, ki so v določene v Konvenciji.
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Ta morski pas je pomemben tudi z vidika vseh držav, tako obalnih, kot kontinentalnih
(Ibler, 2001).

6.6 Notranje vode
Kljub temu, da pas notranjih morskih voda v Konvenciji iz leta 1982 ni neposredno
omenjen je izrednega pomena. Ne glede na to pa se iz konvencije lahko izlušči kaj
notranje vode pravzaprav so. Andrassy jih je zelo jasno opisal:
»I. Notranje vode so tisti deli morja, ki so s kopnim delom neke države tako tesno
povezani, da ima ta država, na eni strani za njih največji interes, na drugi strani, prav
zaradi te tesne povezave ta prostor popolnoma obvlada, pa so zato te vode – po
mednarodnem pravu – prav tako pod suverenostjo te države kot tudi njeno kopno.
Med notranje vode štejemo: pristanišča, zalive, notranja morja, morja med otočji ali
otoškimi veriga, ustja rek.« (Ibler, 2001)
Notranje vode tvorijo s kopnim sklenjeno enoto do te mere, da se vse skupaj
obravnava kot kopno. Pozitivno mednarodno pravo daje obalni državi na tem
območju več pravic kot v teritorialnem morju, a manjše kot v njenem kopnem delu.
V notranjih vodah neškodljiv prehod ni dovoljen, kar je največja razlika med tem
pasom in pasom teritorialnega morja. Neškodljiv prehod je v notranjih vodah dovoljen
le v primeru, da se je režim notranjih voda razširil zaradi uporabe metode ravnih
osnovnih črt. Obalna država ni zavezana k izvrševanju svojih pravic in zakonov nad
tujimi plovili in osebami, če meni, da to ni potrebno.
Otoki, ki ležijo izven notranjih morskih voda, imajo pravico da pod enakimi pogoji
razglase svoje teritorialno morje in svoje notranje morske vode.
Obalna država ima tudi pravico, da določi, katere njene luke so namenjene
mednarodnemu prometu. Prav tako ima obalna država pravico, da zaradi varnostnih
ukrepov začasno za mednarodni promet zapre posamezna pristanišča. Obalna
država lahko v svojih lukah izvaja jurisdikcijo nad vsemi ladjami tako dolgo, dokler so
le-te v njihovi luki. Izjeme morajo veljati za ladje vseh zastav, torej za ladje iz vseh
držav.
Pomembno je poudariti, da tako v Konvenciji iz leta 1982 kot v mednarodnem pravu
ni predpisa, ki bi obalno državo obvezal k odprtju vsaj ene mednarodne luke. Edina
dolžnost, ki jo v notranjih vodah obalna država ima, je nudenje pomoči v primeru
nesreče ali višje sile (Ibler, 2001).
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7 ISLANDIJA
Karta 7 Islandija

vir: URL: http://www.lysator.liu.se/nordic/scn/faq51.html#5.1

7.1 Splošni naravnogeografski oris Islandije
Islandija se razprostira na istoimenskem otoku, ki je po velikosti drugi največji v
Evropi (102.829 km2). Prav zaradi otoške lege so prebivalci navezani na morje, ki je
tu z ribami izredno bogato. Danes v tej severno evropski državi živi 280.000
prebivalcev, od tega več kot polovica v glavnem mestu Reykjavik (171.500).
Otok je vulkanskega nastanka, nekateri vulkani so aktivni še danes. Večni led in
sneg prekrivata posamezne vrhove, ki se dvigajo s planote z nadmorsko višino 650 –
890 m. Ta zavzema ¾ otoka. Islandske reke, ki tečejo iz gorate notranjosti proti
nižjim obalnim predelom so kratke, a zelo čiste. Na Islandiji je veliko gejzirov, ki jih
Islandci s pridom izkoriščajo. Za ribolov ter ostale dejavnosti na morju je poleg otoške
lege izrednega pomena tudi izoblikovanost obale s številnimi fjordi in zalivi, ki se
globoko zajedajo v celino.
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Karta 8 Islandija

vir: Atlas sveta : za osnovne in srednje šole, 1982

Na podnebje vpliva topli Zalivski tok. Kot je za oceansko podnebje značilno, so
temperaturna nihanja manjša (povprečna letna temperatura je 4,1 °C), padavine pa
so enakomerno razporejene skozi vse leto. Zime so mile (1,2 °C) a vetrovne, poletja
pa sveža (10,9 °C) ter z veliko vlage v zraku. Zalivski tok vpliva tudi na temperature
morja, ki tu zato ne zamrzne in je plovno skozi vse leto (Pomorska Enciklopedija. Knj.
3. 1976, URL: http://geography.about.com/library/cia/blciceland.htm).

7.2 Oris zgodovinskega razvoja
Okoli leta 800 so Islandijo prvi naselili irskoškotski menihi. Vikingi, ki se niso strinjali s
centralistično vladavino norveškega kralja Haralda Harfagerja, so Islandijo začeli
naseljevati 75 let kasneje. Leta 930 se je z ustanovitvijo althinga prvič uveljavila t. i.
parlamentarna plemiška skupščina, ki so jo sestavljali predstavniki dvanajstih
islandskih okrožij. Ta institucija sodne in zakonodajne oblasti je zamenjala vladavino
posameznih plemenskih poglavarjev. Na tem redko poseljenem otoku se je
prebivalstvo preživljalo predvsem s kmetijstvom in ribolovom. Zaradi slabih naravnih
pogojev so veliko izdelkov tudi uvažali. Z ustanovitvijo kolonije na Grenlandiji leta 986
se je vplivno območje Islandije povečalo. Pri tem je imel pomembno vlogo Erik Rdeči,
ki je zaradi uboja moral zbežati z Islandije in tako odkril Grenlandijo. Pomorsko
tradicijo je nadaljeval njegov sin Leif Eriksson, ki je najverjetneje priplul do obale
Severne Amerike. Kljub rivalstvu in podkupljivosti med vladarji je althingi leta 1000
sprejel krščanstvo, kar je dajalo lažen videz enotnosti. Veleposestniški poglavarji
(godi) so imeli močan politični vpliv.
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Karta 9 Star zemljevid Islandije iz leta 1566

vir: URL:http://kort.bok.hi.is/kort.php?a=gm&id=574
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V 13. stoletju je bilo neodvisnosti konec, saj so bili notranji konflikti in gospodarska
odvisnost od Norveške vse večji. Le-ta je prevzela nadzor nad islandsko trgovino,
leta 1262 pa ji je althingi prepustil tudi politične odločitve. V zameno je Norveška
Islandiji zagotovila redne pošiljke blaga in obljubila, da bo spoštovala deželne zakone
iz 12. stoletja.
Z norveško – dansko personalno unijo (1380) je oblast nad Islandijo prevzela
Danska. V naslednjih dveh stoletjih je bila Islandija vse bolj osiromašena zaradi
danskega dobičkarstva, obleganja mednarodnih gusarjev, epidemije kuge in vse
večjega števila naravnih nesreč. Zaradi razhajanja med državo in cerkvijo je leta
1550 danski kralj Kristijan III. uvedel reformacijo. Kljub začetnemu odporu je večina
Islandcev sprejela luteransko veroizpoved. Zaradi danskega absolutizma je althingi
izgubil na pomenu in je bil leta 1800 razpuščen. Danski kralj je uvedel monopol v
trgovini ter Islandcem prepovedal trgovanje z drugimi državami ter med njihovimi
provincami. Menjava je lahko potekala le z Dansko. Groba danska politika, ohlajanje
ozračja in epidemije so privedli do zmanjšanja števila prebivalstva do te mere (iz
70.000-80.000 na manj kot 35.000), da so začeli razmišljati o evakuaciji otoka.
Leta 1874 so Danci so začeli popuščati ter Islandcem dovolili načrtovanje lastne
ustave in jim prepustili vodenje notranje politike. Leta 1918 je Islandija postala
neodvisna država pod dansko krono. Danska je skrbela le za obrambo in zunanje
zadeve. Ob nemški okupaciji Danske 1940 so se Islandci odločili, da le-ta ne bo več
skrbela za zunanjo politiko in obrambo. Zato so leto kasneje zaprosili za popolno
avtonomijo. 17. junija 1944 je bila Islandija priznana kot samostojna republika.
Po okupaciji Danske in islandski deklaraciji o neodvisnosti je ranljivost Islandije
postala skrb zavezniških sil. Predvsem zaradi strateško pomembne lege so se
angleške in ameriške čete namestile po otoku. Ameriške čete so tam ostale vse do
danes, kar pri Islandcih sproža vse večjo nejevoljo. V sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja so se zaradi napetosti na ribolovnih območjih odnosi med Veliko Britanijo in
Islandijo precej poslabšali. Kar nekaj let so bila napihovanja med islandskimi
topnjačami in britanskimi bojnimi ladjami stalnica v ribolovni sezoni; t. i. ribiške vojne.
Vse od leta 1949 je Islandija članica NATO pakta, vendar je edina brez lastne vojske,
od leta 1970 pa tudi članica Evropske prostotrgovinske zveze (EFTE). Je prva
država, ki je imela žensko za predsednico države (Vigdis Finnbogadottir).
V zadnjih letih deluje islandsko gospodarstvo izredno majavo; ribje kvote so nižje,
nezaposlenost narašča, islandska krona devalvira. Odcepitev od Mednarodne
kitolovske komisije leta 1992, spori med okoljevarstvenimi organizacijami in kitolovci
ne pripomorejo k izboljševanju razmer. V želji po odpravi gospodarskih težav je vlada
podpisala pionirsko pogodbo s podjetjem deCODE Genetics. Dovolila jim je izdelavo
baze z natančnimi genetskimi informacijami in postopoma DNA zapis vseh 280.000
Islandcev. Zaradi relativno homogene genske sestave bo lahko sčasoma država s
tem iztržila stotine milijonov dolarjev.
Medtem pa Islandija še zmeraj poizkuša z ohranitvijo kitolova. Leta 2002 je bila
ponovno članica Mednarodne kitolovske komisije (IWC), kljub nesoglasjem med
državo in IWC-jem okoli moratorija lova na kite. Razpisali so razpis za znanstveno
raziskavo z namenom preučevanja vplivov kitov na ribje število (URL:
http://www.infoplease.com/ipa/A0107624.html, http://www.lonelyplanet.com/destinati
ons/europe/iceland/facts.htm; URL: http://www.iceland.or.jp/Files/iceland/his.htm;
Boden, 2004).
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7.3 Gospodarstvo Islandije
Islandija ima 'skandinavski tip' gospodarstva z blaginjo, nizko brezposelnostjo (3,5 %)
in enakomerno razporejenim sistemom plač. Bruto družbeni proizvod 8,678 milijard
dolarjev (30.900 dolarjev na prebivalca) ima 2,6 % rast. Gospodarstvo je izrazito
monostrukturno, saj temelji predvsem na ribolovu, ki zaposluje 12 % delovne sile in
znaša kar 70 % izvoza, ter je izjemno občutljivo na cene rib. Naravnih bogastev ni
veliko, v popolnosti pa izkoriščajo geotermalno energijo. Zdravje gospodarstva je
odvisno od ribjih zalog in spremenljivih cen njihovih izvoznih artiklov: rib in ribjih
izdelkov, aluminija in ferosilikatov. Uvoz in izvoz sta približno uravnotežena (2.379
milijard dolarjev izvoza in 2,59 milijard dolarjev uvoza), kljub temu da morajo uvažati
skoraj vse: stroje in orodje, naftne derivate, hrano, obleke. Najbolj živahen promet
imajo z Nemčijo, Veliko Britanijo, Nizozemsko, ZDA, Španijo, Dansko, Portugalsko,
Norveško in Švedsko.
Centralistična oblast nadaljuje s svojo politiko zmanjševanja stroškov, z
zmanjševanjem zadolženosti, obvladovanjem inflacije, revidiranjem kmetijske in
ribolovne politike.
V zadnjem desetletju je v gospodarstvu prišlo do strukturnih sprememb –
divezifikacije, povečal se je proizvodni (12,9 %), še bolj pa storitveni (59,5 %) sektor.
Zaradi napredka v razvoju prometnih sredstev in vojaške tehnologije strateška lega
Islandije vse bolj izgublja na pomenu. Včasih so bila tamkajšnja letališča in
pristanišča z vidika oskrbovanja ladij in letal pomembna postaja na poti med Ameriko
in Evropo. Bližina Rusije pa je njihov vojaško strateški pomen v času hladne vojne
močno povečala. Opazen je razvoj v programiranju računalniških programov,
biotehnologiji, kot tudi turizma, predvsem ekoturizma (URL: http://www.infoplease.
com/ipa/A0107624.html,http://www.lonelyplanet.com/destinations/europe/iceland/fact
s.htm, http://www.state.gov/www/background_notes/iceland_9910_bgn.html#geo).
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8 RIBIŠKE VOJNE
Večina obmorskih držav je na morje močno navezanih. Obilje bogastev, ki jih le-ta
ponuja, je ljudi privlačilo že od nekdaj, prav tako je tudi z ribami. Na območjih
bogatimi z ribami pogosto lovijo tudi ribiči iz bolj oddaljenih držav, zato je tu
nevarnost prelova še večja. Ker imajo okoliške države ta območja za svoja, jih želijo
zaščititi in tam razglasiti ekskluzivno pravico ribolova. To pa pogosto vodi v
mednarodne ribiške spore. V te se je med leti 1975 in 1984 zapletla tudi Islandija, saj
so v njeni bližini ribolovno najbogatejša območja Atlantskega oceana. Ribolovni spor
med Islandijo in Veliko Britanijo je bil medijsko zelo odmeven in je najbolj znan primer
tovrstnih sporov.
Slika 15 Časopisni izrezek, kjer so označene pomembne točke v sporu z Veliko Britanijo

vir: URL: http://www.mikedust.com/fascinatum/2003/fasc-0621-iceland-cod-wars.html

8.1 Pred ribiškimi vojnami
Islandci so bili in so močno navezani na morje. To lahko sklepamo že iz njene otoške
lege. Plovba po morju sodi v njihovo tradicijo, prav tako tudi ribolov. Kot smo že prej
omenili so prišli tudi do obal Amerike in to 450 let pred rojstvom Krištofa Kolumba. V
najtežjih trenutkih jim je morje nudilo neodvisen in zanesljiv vir hrane, goriva …
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Slabe izkušnje zaradi prelova islandskega slanika so povzročile razmislek o
trajnostnem razvoju. Od 8,5 milijonov slanikov leta 1958 je islandskemu slaniku leta
1970 grozilo izumrtje. Strah pred izumrtjem islandskega slanika in reševanje vrste jih
je
vodilo
do
znanstvenega
raziskovanja
in
iskanja
rešitev
(URL:
http://www.american.edu/TED /icefish.htm). To je bil pionirski projekt, s katerim se
niso ukvarjali nikjer drugje na svetu. Razvili so raziskovalne ustanove, katerih
nasvete in opozorila so upoštevali in tako uspeli rešiti islandskega slanika. Bojijo se,
da bi se pri atlantskem slaniku primer lahko ponovil. Predvsem pa želijo zaščititi
svoje gospodarstvo, ki temelji na ribištvu in predelavi rib. Le-to jim predstavlja hrano
in vir zaslužka že vsaj 1100 let, z izumrtjem slanika bi izumrli tudi Islandci.
Angleži kot največji nasprotnik islandski jurisdikciji na morju imajo malenkost
drugačen pogled. Velika Britanija je prav tako navezana na morje. Ima močno
ladjevje, tudi ribiška flota ni zanemarljiva. Angleški znanstveniki se strinjajo z
upadajočimi številkami, tudi ocene o številu in izumiranju vrste so podobne. Z
islandskimi strokovnjaki pa se ne strinjajo o vzroku izumiranja vrste. Prav zato se ne
strinjajo z rešitvami katere so podali Islandci. Menijo, da za to ni nujno kriv prelov. Po
uveljavitvi pravic Islandije angleškemu ribištvu in predelovalni industriji ni preostalo
nič drugega, kot da so se začeli loviti in pridelovati druge vrste rib. Najpogostejša
zamenjava za slanika so bile naslednje vrste rib: sprati, sardele in skuše. Tako ribiči
kot industrija, ki stoji za njimi, so se temu morali prilagoditi, kupiti ali predelati
obstoječe stroje, kupiti novo opremo. Kljub temu da v angleškem gospodarstvu
ribištvo ni ključno za obstoj, ima zelo pomembno vlogo. Pregovorno znani so po
njihovi prehrani, predvsem po 'fish and chips', kjer je 'fish' v glavnem slanik. Po vsem
tem jim ne preostane drugega kot da zamenjajo okus ali spremenijo način prehrane
(URL: http://www.american.edu/TED/i cefish.htm).
Atlantski slanik ni posebno privlačna riba, ulov le-tega ne predstavlja nobene trofeje,
ni posebno okusen, pa vendar je zelo pomemben. Glavna prednost slanika je
predvsem v zmožnosti hitrega razmnoževanja. Živi v zmerno hladnih vodah od stika
s kopnim pa vse do roba kontinentalne police. Na evropski strani Atlantika ga
najdemo od Biskajskega zaliva na jugu, do Islandije in drugih arktičnih otokov na
severu, na vzhodu pa vse do finskih obal baltskega morja. V Severni Ameriki se
pojavlja od Hudsonovega zaliva do rta Hatteras v Severni Karolini. Vrsta je precej
občutljiva od temperature morja.
Da je njegovo število v upadanju so opazili s počasnim zmanjševanjem ulova po letu
1950, kljub izboljšavam na opremi ribiških ladij. Po letu 1950 se je počasi
zmanjševala tudi velikost in starost ulovljenih rib. Z opazovanjem in ocenjevanjem
velikosti populacije so ugotovili, da bo ob takem tempu ribolova vrsta do leta 1980
izumrla. Islandci so rešitev videli v zaščiti in zmernem lovu, kljub temu da o ribi niso
vedeli kdaj in kje se drsti, kdaj je spolno zrela in kakšne ima navade parjenja (URL:
http://www.american.edu/TED/icefish.htm).
Že pred islandsko samostojnostjo so britanski ribiči imeli težave z ribolovom v okolici
Islandije. Z iznajdbo ribiških ladij – parnikov 1878 so se Angleži lahko podali lovit tudi
dlje od svojih obal. Kmalu so odkrili bogate zaloge rib v okolici Islandije. Z
izboljšavami na ladjah, predvsem pa z njihovim povečanjem v dolžino in močjo
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motorja, so izleti v islandske vode postali vsakdanji. To je spodbudilo Dance, ki so
imeli nadzor nad islandskimi vodami, na vzpostavitev zahteve pa pasu 13 navtičnih
milj okoli Islandije. Znotraj tega pasu je bil ribolov za angleške ribiče prepovedan.
Slednji se s tem niso strinjali in so še naprej ribarili tudi znotraj tega pasu. V odgovor
na to so Danci s svojimi bojnimi ladjami začeli nadzirati območje. Veliko britanskih
ribiških ladij je končalo v pristaniščih, kjer so jih oglobili ter jim zasegli del ali kar vso
opremo in ulov (URL: http://www.hullwebs.co.uk/content/l-20c/industry/fishing/codwar/cod-war-1893.htm).
Časopisna poročila opisujejo težke čase za angleške ribiče, ki so lovili v okolici
Islandije in Fererskih otokov. Med njimi je bilo največ iz pristaniških mest Grimsbya in
Hulla:


Aprila 1899 je parna ribiška ladja Caspian pod poveljstvom kapitana Charlesa
Henryija Johnsona ribarila znotraj pasu 13 morskih milj. Ob srečanju s
topnjačo danske obalne straže se ribiči na njihov ukaz niso želeli ustaviti, zato
so iz topnjače izstrelili par slepih nabojev, katerim so sledili pravi. Kljub trudu
posadke Caspiana so jih Danci na koncu prisilili, da so se zaustavili. Kapetan
Johnson je, tik preden se je vkrcal na dansko topnjačo, ukazal bratu Bill naj z
vso močjo obrne in pluje proti domu. Kljub trudu jih topnjača ni mogla ujeti. V
nekem trenutku so na topnjači napačno ocenili, da želi Charles napasti
njihovega kapitana, zato so ga zvezali na jambor. Na sodišču v Thorshavnu
so Johnsona obsodili med drugim tudi za ilegalno ribarjenje in poizkus
napada. Zaprli so ga za trideset dni in mu določili samo kruh in vodo. Prijatelj,
ki ga je v zaporu obiskal, je bil zgrožen nad razmerami, saj je Johnson
izgledal kot živi okostnjak. Poslanec George Doughty je na ta primer opozoril
v spodnjem domu angleškega parlamenta, vendar niso mogli ničesar storiti.



Podoben prejšnjemu je primer parne ribiške ladje Sargon. Ob povratku v
Grimsby so poročali, da jih je v času vedrenja v Fubleforskem pristanišču
zajela danska topnjača. Zunaj je divjala nevihta in ribiška ladja je zavetje
poiskala v pristanišču Fubleforda. Kmalu za tem se je v pristanišču prikazala
topnjača, ki je zahtevala nadomestilo za sidranje. Kapitan se je izkrcal na
obalo da bi poravnal 3/10 nadomestila in izpraznil ladjo. Danski kapitan mu je
ukazal naj nemudoma zapusti pristanišče neozirajoč se na nevihto.



Tudi ladja Angelsey je ob vrnitvi domov 8. 02. 1899 poročala, da je bila na
Fererskih otokih kaznovana s tremi funti. Bila je le ena izmed 23 ribiških ladij,
ki so jih v tem času ujeli in kaznovali.



Maja 1899 je o zasegu opreme in zahtevku o plačilu kazni poročalo več
ribiških ladij med njimi tudi Cepheus, Svino in Egyptian.



Konec maja 1899 je kapitan Cephasa želel Dancem dokazati, da je po
britanskih navtičnih kartah od območja prepovedi lova oddaljen 25 navtičnih
milj. Danci se za to niso kaj dosti menili in mu tega niso pustil dokazati ter mu
predpisali kazen.



Istega dne je bilo kaznovanih še pet drugih ribiških ladij. Proces je potekal kar
na danski topnjači, kjer je bilo napravljeno 'navidezno sodišče'. Sestavljali so
ga kapitan, pet poročnikov, namestnik angleškega ambasadorja in sodnik, ki
je v vsakdanjem življenju opravljal poštarski poklic. Kapitan Cephasa je moral
plačati 200 kron, pustiti polovico opreme in dve mreži ter ves ulov.
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Avgusta 1899 je tudi Buzzard moral pustiti vso opremo in ulov ter plačati 80
funtov, lastnik je imel za več kot 500 funtov škode (URL: http://www.hullwebs.
co.uk/content/l-20c/industry/fishing/cod-war/cod-war-1893.htm).

Tisk in nekateri politiki so strogo obsojali danska dejanja ter odnos angleške vlade.
Predstavniki ribičev iz različnih koncev države so se večkrat sestajali z angleškim
predsednikom vlade, vendar brez uspeha.
Angleži so ostro obsojali grobost, s katero se je Danska lotevala problema. Trdili so,
da s tem kršijo mednarodne zakone. Najbolj pa jih je motila zaplemba opreme, saj so
bila s tem močno ogrožena življenja ribičev. Postavljali so vprašanja: »Kje so naše
vojaške ladje? Zakaj ribiči nimajo spremstva?«. Niso se mogli sprijazniti z zasilnimi
sodišči v ladijskih kabinah, kjer se kapitani niso mogli dostojno braniti ter dokazati
svojo nedolžnost, saj so jih vedno spoznali za krive. Za primerjavo z današnjimi
ladjami so bile ribiške ladje na paro velike med 30 in 33 metrov, široke 6 metrov, z
ugrezom 3,5 metra, komandni most je bil bolj namenjen za opazovanje mrež med
ribarjenjem, kot pa za navigacijo. Bile so brez elektrike, radarjev, sonarjev, satelitske
navigacijske opreme, avtomatskih pilotov (URL: http://www.hullwebs.co.uk/content/l20c/industry/fi shing/ cod-war/cod-war-1893.htm).
Življenje ribičev ni bilo lahko. Tri tedne so bili na ladji in tri dni doma. Njihov skupni cilj
je bil čim večji ulov in preživetje v težkih pogojih. Zmeraj so bili v nevarnosti, da se
jim ladja prevrne, da zmrznejo. Pogoste so bile infekcije zaradi ureznin z nožem,
odrgnin z vrvjo in ribjimi kostmi. Zaradi neustreznosti nudenja zdravniške pomoči, so
bile izgube prstov, rok ali celo življenj kar pogoste (URL: http://www.bbc.co.uk/nation
onfilm/topics/fishing/background_decline.shtml).

8.2 Prva ribiška vojna
Prve ribiške vojne večina virov niti ne obravnava in ne šteje med ribiške vojne. 05.04.
1948 je islandski parlament sprejel zakon o teritorialnih vodah. Predstavljal je
potrebno pravno osnovo za nadaljnjo zaščito zalog rib in temeljil na odnosu uradne
politike. Z Dansko in Veliko Britanijo so leta 1949 razglasili dogovor o Islandskih
teritorialnih vodah, ki je stopil v veljavo dve leti kasneje. Aprila 1950 so razglasili
posebne usmeritve o teritorialnih vodah za severni del obale. Leta 1951 je islandska
obalna straža dobila novo ladjo Thor, ki je v naslednjih letih odigrala pomembno
vlogo. Konec leta pa je Mednarodno sodišče v Haagu odobrilo zahtevo Norvežanov
po razširitvi ekskluzivnih ribolovnih območij na 4 milje, kar je Islandcem dalo več
poguma.
Marca 1952 je Olafur Thors, islandski minister za delo, izdal usmeritev za zaščito
ribiških območij okoli otoka na podlagi zakona o teritorialnih vodah iz leta 1948.
Ribarjenje znotraj pasu 4 milj je bilo strogo prepovedano. Odziv vlad Velike Britanije,
Francije, Danske in Belgije je bil pričakovano nasprotovalen. Angleži so prepovedali
iztovarjanje islandskih rib in ribjih izdelkov. Oktobra 1953 je v Grimsbyu pristala prva
islandska ribiška ladja Ingolfur Arnarson. Kupec Mr. Drawson se je srečal začudenim
odzivom lastnika ladje, vendar je kljub temu z njimi trgoval še trikrat. Konec leta je
Islandija podpisala ugoden dogovor o nakupu rib z Sovjetsko zvezo.
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Karta 10 Islandija in pas 4 milj

avtor: Anej Viskovič

Avgusta 1956 so Združeni narodi predlagali mednarodno konferenco, na kateri so
leta 1958 razglabljali o pravicah držav po uveljavljanju teritorialnih voda. To so
Islandci videli kot napoved povečanja ribolovnih območij na 12 milj. Konec leta so
Islandci in Angleži po štirih letih sporov sprejeli dogovor, islandske ribiške ladje pa so
spet začele iztovarjati v Britaniji (URL: http://www.nat.is/travelguideeng/extension
_to_4_miles_the_dispute.htm).

8.3 Druga ribiška vojna
12. 04. 1957 je bil na zasedanju v Reykjaviku izdelan načrt bodočega razvoja na
področju ribolova.
Leto kasneje, maja, je minister za ribolov, Ludvik Josepsson, sporočil odločitev vlade
o razširitvi ekskluzivne ribolovne cone na 12 milj. Mesec dni kasneje je bila
podpisana uredba, ki je stopila v veljavo s 01. 09. Britanske ribiške ladje so kljub
temu nadaljevale z ribolovom tudi znotraj tega območja, spremljale pa so jih njihove
vojaške ladje. Že naslednji dan so na fregati Eastbourne pridržali posadko Thora,
ladje Islandske obalne straže. Prijeli so jih, ko so želeli kaznovati angleško ribiško
ladjo Norther Foam. Velika množica je zaradi tega dogodka protestirala pred
angleško ambasado v Reykjaviku. 04. 09. je bilo zborovanje na trgu Leakjartorg v
Reykjaviku, kjer so se uprli britanskemu despotizmu in zedinili narod v boju za
njegove pravice. Kitajska je premaknila svoje meje teritorialnih voda iz 3 na 12 milj.
05. 09. je kapitan britanske vojne ladje HMS Russel obtožil kapitana ladje Aegir
islandske obalne straže rinjenja HMS Russela. Fregata Eastboure je v zgodnjih
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jutranjih urah vplula v zaliv Faxi in v čolnu izpustila zajeto posadko dve milji od obale.
Mesec dni kasneje se je posadka Thora znova soočila z nevarnostjo, ko je želela
zajeti posadko ribiške ladje Hackness. Kapitan HMS Russela jim je grozil s
potopitvijo.
V začetku februarja 1959 je Thoru uspelo zaseči ribiško ladjo Valafell in jo kljub
intervenciji vojaških ladij pripeljati v pristanišče. Lastniki ribiške ladje so bili
pripravljeni plačati globo 74.000 islandskih kron ter prepustiti ribiško opremo in ulov.
Ta pohlevnost je islandsko javnost zelo presenetila.
Tretjega marca 1960 se je angleški ribiški ladji uspelo pretihotapiti v islandske vode.
Z ribarjenjem preko mrež manjše ribiške ladje iz Olasfsvika je povzročila veliko
škodo. V času Mednarodne konference o oceanih v Ženevi, 14. 03. so se angleške
ribiške ladje umaknile izven območja 12 milj. S tem so se želeli pokazati v boljši luči
in doseči rešitev v njihovo korist. Ob koncu konference 26. 03., ki ni prinesla nobenih
rešitev, so se Angleži z ribiškimi in vojaškimi ladjami vrnili nazaj. Konec aprila se je
islandska vlada odločila, da oprosti vsem kapitanom, ki so jih zasačili v obdobju od
01. 09. 1958 do 29. 04. 1960.
Karta 11 Islandija in pas 12 milj

avtor: Anej Viskovič

11. 03. 1961 se je ribiška vojna (za večino prva) končala z dogovorom. Britanci so
priznali območje 12 milj, vendar so jim Islandci za nadaljnja tri leta dovolili ribariti do
pasu 6 milj od obale (URL: http://www.nat.is/travelguideeng/12_miles_fishing_limits_
and_the_.htm).
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8.4 Tretja ribiška vojna
Islandski parlament je 15. 02. 1972 sprejel zahtevek zakona o razširitvi ekskluzivne
ribolovne cone na oddaljenost 50 morskih milj. Mednarodno sodišče v Haagu je
avgusta izdalo odredbo, s katero Islandcem niso priznali suverenosti v območju med
12-timi in 50-timi miljami. Islandska vlada je na odredbo Haaškega sodišča
protestirala ter se odločila, da je ne bo upoštevala. Septembra, ko je islandski zakon
stopil v veljavo, so angleški ribiči zaman prosili za zaščito vojaških ladij. Zahodna
Nemčija je za zaščito njihovih ribičev znotraj pasu 50-tih milj poslala tri vlačilce. 5. 09.
1972 je Islandska obalna straža uporabila skrivno orožje, škarje za rezanje mrež. S
tem je prvo presenetila in olajšala ribiško ladjo Peter Scott. Ogorčeni angleški ribiči
so v Aegir, ladjo Islandske obalne straže, metali vse kar jim je prišlo pod roko, od
premoga do harpun in gasilskih sekir. V tistem času je Islandska obalna straža
razrezala 82 mrež.
Karta 12 Islandija in pas 50 milj

avtor: Anej Viskovič

18. 05. 1973 so se kapitani angleških ribiških ladij uprli in odločili, da brez spremstva
vojaških ladij ne bodo stopili v območje 50-tih milj. Angleški vladi ni preostalo
drugega, kot da so v islandske vode poslali svoje fregate. Odločitev je presenetila
mnoge, saj so medsebojni pogovori kazali napredek. Presenečena islandska vlada je
prekinila pogovore in prepovedala pristanek vseh britanskih vojaških letal na
islandska tla. Pet dni za tem so v islandske vode vplule tri britanske fregate, Lincoln,
Plymouth in Kleopatra. Konec junija je britanski vlačilec Lloydsman severno do
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Westifiordsov poskušal riniti Odinna, ladjo obalne straže, kar je bil prvi stik v tretji
ribiški vojni. V Ženevi so 27. 07. tekli pogovori o ribištvu in ribiških mejah, ves čas je
bilo slutiti željo držav po povečanju ekonomske cone na 200 milj, med njimi je bila
tudi Velika Britanija. Konec avgusta so se razmere zaostrile. Britanci so Aegirovim
strojem poslali elektrošok, kar je močno prizadelo ladijsko opremo. 11. 09. so se
Islandci odločili, da bodo z Veliko Britanijo prekinili diplomatske stike, če bodo
britanske ladje in vlačilci še naprej v njihovih vodah ter s tem kršili njeno suverenost.
Direktorat NATA je čutil, da se je potrebno vmešati in skušal podpreti razumno
odločitev. Tudi predsednik britanske vlade se je odzval in sporočil, da tudi Britanci
želijo pomiritev spora. Televizijski posnetki bojnega polja z letala islandske obalne
straže 22. 09. so delovali kot učinkovito islandsko propagandno gradivo. Posneli so
nedvomno kršitev pomorskega prava, ko je britanska fregata Lincoln na vzhodni
obali rinila ladjo obalne straže Aegir. Podpis premirja 13. 11. je islandsko vlado
spodbudil k oblikovanju novele zakona. V njej so Britancem dovolili loviti v islandskih
vodah za obdobje dveh let, vendar z določenimi omejitvami. Uvedli so kvote 130.000
ton ter omejili velikost ribiških ladij, tako so največje ostale doma (URL:
http://www.nat.is/travelguideeng/50_miles_limit_and_the_cod_war_1.htm,
URL:
http://www.answers.com/topic/cod-war).

8.5 Četrta ribiška vojna
Matthias Bjarnson, minister za ribolov, je 15. 07. 1975 izdal predpis o razširitvi
ekskluzivne ekonomske cone na 200 milj, veljati naj bi začel tri mesece kasneje.
Dogovor, sklenjen ob koncu tretje ribiške vojne med Islandijo in Veliko Britanijo o lovu
v islandskih vodah, se je bližal h koncu, iztekel naj bi se 13. 11.. Reakcije na ta
predpis so bile pričakovane, prvi so se oglasili lastniki britanskih ribiških ladij s
protestom, vlade Nemčije in Evropske Ekonomske Zveze so izrazile nestrinjanje. Ob
vstopu predpisa v veljavo 15. 10., je islandska obalna straža imela v pripravljenosti
vseh šest ladij in dve poljski ribiški ladji preurejeni v obalno stražo. Po mesecu dni
izvajanju predpisa so prvič v četrti ribiški vojni uporabljene škarje za rezanje mrež.
Uporabili so jih na ribiški ladji Primella. 17. 11. se je nenadoma prekinil dialog med
Veliko Britanijo in Islandijo. V zaščito svojih ribiških ladij so Britanci vpregli vseh
dvaindvajset fregat (vendar ja na območju delovalo le 6 do 9 fregat naenkrat), sedem
oskrbnih ladij in devet vlačilcev. Že 17. 11., takoj po prekinitvi stikov, so poslali dva
vlačilca, kasneje pa še tri fregate. Z nemško vlado je islandska vlada podpisala
sporazum o ribolovu, dogovorili so se o kvotah. Po 6. 12., ko je ladjo Thor med
rezanjem mrež presenetil britanski vlačilec Euroman in ga začel riniti, so incidenti
postajali vse pogostejši. 4 dni kasneje je Thor trčil z fregato Falmouth. Že takoj
naslednji dan pa so ga z rinjenjem hudo poškodovali kar štirje britanski vlačilci.
Ustavili so šele po strelu iz Thora, kar je bil prvi izstreljeni strel v času spora. Ta je
vlačilcu Lloydsmanu preluknjal kljun.
V naslednjem srečanju, 07. 01, jo je, po rinjenju s fregato Andromeda spet močno
skupil Thor, že dva dni kasneje pa ga je z večkratnim zaporednim rinjenjem še
močneje poškodovala bojna ladja Leander. Prebivalci Islandije so se na dogajanje
burno odzvali. Tisti, ki so živeli v bližini NATO baze, so protestirali in zaprli njena
vrata. Vlada je grozila s prekinitvijo stikov z Veliko Britanijo ter z zaprtjem NATO baz.
Slednje bi močno oslabilo kontrolo in zmožnost obrambe NATA pred sovjetskimi
vdori. Zato se je Britanska vlada odločila, da umakne vojaške ladje s spornega
območja in islandskega premiera Geira Hallgrimssona povabila na razgovor. Ta je bil
žal neuspešen, zato so se vojaške ladje vrnile na sporna območja. Islandci so
prekinili vse diplomatske stike z Britanci. NATU, ki je želel zadržati baze na tako
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strateško pomembnih točkah, ni preostalo drugega, kot da je posegel v spor. Za to
nalogo so zadolžili dr. Joseph Lunsa. 6. 05. je spor postajal vse ostrejši, fregata
Falmouth je dvakrat precej sunkovito odrinila Tyra ter ga s tem močno poškodovala.
Na pobudo NATA so se 23. 05. ministri obeh držav sestali v Oslu. V začetku junija so
se uskladili o kvotah za angleške ribiče. V naslednje pol leta je v pasu 200 milj od
Islandije lahko ribarilo naenkrat 24 od 93 ribiških ladij, ki so lahko ulovile do 50.000
ton letno. Določili so štiri območja, ki so bila za angleške ribiče prepovedana.
Islandska obalna straža je ob sumu o kršitvi dogovorov imela vsa pooblastila, da
zaustavi in preišče katerokoli angleško ribiško ladjo. Po preteku tega obdobja
britanski ribiči lahko love znotraj ekonomske ekskluzivne cone samo ob dovoljenju
islandske vlade.
Karta 13 Islandija in pas 200 milj

avtor: Anej Viskovič

Tako se je končala zadnja ribiška vojna. Zaradi posledic islandske širitve območja
nadzora je v Veliki Britaniji 1.500 ribičev in 7.500 zaposlenih v dejavnostih povezanih
z ribolovom ostalo brez zaposlitve (URL: http://www.answers.com/topic/cod-war,
URL: http://www.nat.is/travelguideeng/200_miles_limits.htm, URL: http://www.ocean
law.net/cases/fishj1mer.htm, URL: http://www.britains-smallwars.com/RRGP/CodWar
.htm).
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Slika 16 Ekskluzivna ekonomska cona 200 milj okoli Islandije in 200 milj okoli Anglije ( pas
okoli Anglije je informativnega značaja in ni odraz realnega stanja)

avtor: Anej Viskovič
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9 PRESOJA PREDNOSTI IN SLABOSTI RAZGLASITVE
PASU EKSKLUZIVNE EKONOMSKE CONE 200 MILJ NA
PRIMERU ISLANDIJE
Prednosti:

Slabosti:

•

večji ulov,

•

•

zmanjšana nevarnost prelova oz.
boljši nadzor nad izrabo virov,

povečana odvisnost od NATO
pakta,

•

večja zahtevnost nadzora,

iskanje in odpiranje novih tržišč za
prodajo rib in ribjih izdelkov,

•

višji stroški nadzora,

•

•

izguba tržišča (Velika Britanija),

možnost trženja ribolovnih pravic
sosednjim ter bolj oddaljenim
državam,

•

slabši meddržavni odnosi z Veliko
Britanijo,

•

razvoj
raziskovalnih
izobraževalnih
ustanov
preučevanje in varovanje rib,

•

nevarnost prevlade ribolova v
gospodarstvu
(monostrukturno
gospodarstvo).

•

razvoj dejavnosti povezanih z
ribolovom, kot so ribolovna
oprema ter gradnja ribiških ladij,

•

razvoj dejavnosti povezanih
predelavo rib in ribjih izdelkov,

•

dvig nacionalne samozavesti,

•

dvig
mednarodnega
države.

•

in
za

s

ugleda
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10 ZAKLJUČEK
Ribolov ni pomemben samo z vidika prehrane, temveč ima tudi velik sociokulturni
pomen. V revnejših državah ob morju so ribe prisotne skoraj pri vsakem obroku ter
so glavni vir živalskih proteinov. Ribolov, ki je zelo stara dejavnost, saj sega v
obdobje pred razvojem prvih civilizacij in se še danes lahko izvaja v prvotni obliki.
Tako lahko, ne ozirajoč se na tehnološki napredek, tudi danes ribe lovimo s trnki iz
kosti, lesenimi koli, tako kot so že tisočletja to počeli naši predniki. Z ribolovom se
lahko ukvarjajo vsi, ki imajo dostop do vodnih površin. V mnogih obalnih predelih je
ribolov in z njim povezane dejavnosti edini vir zaslužka za večino prebivalstva.
Z naraščanjem števila prebivalstva se vse bolj povečuje tudi pritisk na obalne
predele, 44 % svetovne populacije živi v pasu 150 km od obale. Z rastjo prebivalcev
in tehnološkim razvojem pa je pritisk, ki se na obalni pas izvaja, vse večji. Ribolov je
le ena izmed dejavnosti, ki si je z nekaterimi drugimi v konfliktu, bodisi ker omejujejo
dejavnost samo, plašijo ribe ali na oboje vplivajo posredno. Sama zgostitev
prebivalstva, ki je tudi glavni uporabnik rib in ribjih izdelkov ter gonilo ribolova, z
odplakami onesnažuje obalne predele in uničuje že tako občutljive, a pomembne
habitate. Pritisk ljudi se v turističnih območjih v sezoni še precej poveča, v nekaterih
krajih tudi za več kot 10 krat. S prihodom turistov se ne poveča samo povpraševanje
po ribah, ampak tudi onesnaževanje in uničevanje habitatov. Turisti, ki jim ribolov
predstavlja hobi, pa močno pripomorejo tudi k praznjenju območij oz. k prelovu.
Največ nafte izčrpajo iz šelfnih morij. Nadzor v takih območjih je močno povečan,
nekatera so celo zaprta. Ribolov je v takšnih območjih precej oviran, kljub temu da je
tam obstajal že stoletja. Črpanje nafte in pridobivanje rud iz morskega dna močno
ogroža okolico, saj je možnost nesreče, kot so na primer razlitja, precej večja.
Promet je kot ena izmed najpomembnejših dejavnost v obalnih predelih pomemben
tudi za ribolov, a z njim lahko prihaja v navzkrižja. Hrup motorjev, gradnja pristanišč,
vrtinčenje vode, poškodbe zaradi stika z eliso ter onesnaževanje s škodljivimi snovmi
prav tako negativno vplivajo na ribolov. Predvidevamo, da bo v prihodnosti
pridobivanje pitne vode iz morja postala ena izmed najpomembnejših dejavnosti ob
obalah. Slanica kot stranski produkt ter sama gradnja 'tovarn vode' bosta pritisk na
habitate še povečala.
Za ribolov niso vsi oceani, vsi deli oceanov in vsa morja enako pomembna. Nekatera
so popolnoma prazna, druga izjemno bogata, tako po vrstah kot po številu rib, spet
tretja samo po številu ali samo po vrstah. Zato je več pogojev, saj so ribe občutljive
tako na slanost kot na temperaturo (severnoatlantski slanik živi v morju, ki ima
temperaturo med 2 in 5 °C). Ključni dejavnik pa je obilje hrane oz. planktona. Ta je
prav tako odvisen predvsem od kalcija in klora ter sončne energije. Zato so bogata
ribja območja v bolj plitvih morjih, kjer je obojega na pretek. Odprta morja, kjer so tudi
globine tako velike, da se klor in kalcij ne moreta dvigniti na površino, so pravzaprav
velike puščave. Stik različnih morskih tokov, kar povzroča mešanje vodnih slojev z
različnimi temperaturami, ugodno vpliva na uspevanje planktona, saj se na teh
mestih kalcij in klor lažje dvigujeta proti površju.
Večina plitvih ter z ribami bogatih delov oceanov je ob obalah, ki si jih prilašča
določena država. Ribolov, ki je torej v konfliktu z več dejavnostmi, je pogosto jabolko
spora med posameznimi državami. Najpogostejši vzroki mejnih sporov na morju je
nadzor nad ribolovnimi območij, območij pridobivanja rud, pomorskih prometnih poti
ter strateških položajev.
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Zaščita ribolovnih območij ter obrambna funkcija sta bila glavna povoda zato, da so
si države začele prilaščati določene dele morij. Kasneje, v 20. stoletju, pa se je prej
omenjenima razlogoma priključila še zaščita naftnih in rudnih območij. Med državami,
ki so prve razglasile svojo ekskluzivno ekonomsko cono, med katerimi je veliko
odvisnih prav od ribolova (npr. Čile in Peru). Tako so države sčasoma pred svojimi
obalami razglasile niz pasov, v katerih imajo različna pooblastila. Od skoraj popolne
suverenosti do ekskluzivnih pravic za izkoriščanje in varovanje.
Do sporov najpogosteje pride, ko posamezna država enostransko razglasi oz. si
prilasti posamezen del morja. S tem ponavadi prepove ali omeji uporabo tega dela
drugim državam, ki se prav zaradi tega začno pritoževati, saj se čutijo prikrajšane.
Vzroke za zaščito sem omenil že malo prej. Tako so države, kjer je gospodarstvo
odvisno od določenih naravnih danosti, ki jih morje ponuja, poizkušale svoje vire čim
prej in čim bolje zaščiti, najpogosteje z razglašanjem določenih pasov. Islandija, kjer
je ribolov najpomembnejša dejavnost, ribji izdelki pa skoraj edini izvozni artikel, je kar
hitro občutila potrebo, da drugim kar se da omeji ribolov v njenih vodah ter si
postopoma in v skladu s takratnimi trendi prilasti del odprtega morja. Najprej je leta
1952 zaščitila pas samo 4 morskih milj. Že takrat so se Angleži počutili najbolj
prikrajšanje. 5 let kasneje (1957) so Islandci svojo ekskluzivno ribiško cono razširili
na 12 milj. To je Angleže tako prizadelo, da so na območje takoj poslali svoje vojaške
ladje, ki so se predvsem prerivale s precej slabše oboroženimi in manjšimi ladjami
Islandske obalne straže. Spor se je končal štiri leta kasneje z dogovorom, kjer so
Britanci Islandcem priznali ekskluzivne pravice v pasu do 12 milj, Islandci pa so jim v
tem pasu dovolili lov za naslednja tri leta. 1972 so Islandci, kljub nasprotovanju
Haaškega sodišča, svoje pravice razširili na 50 morskih milj od obale. V tem času so
v mednarodnih strokovnih krogih že potekali pogovori o zaščiti ribolovnih območij do
200 morskih milj od obale, kar je Islandcem v ponovnem sporu z Britanci, dajalo
zalet. Natove baze, ki so v Islandiji zaradi njene strateške lege, so bile dovolj močno
orožje, s katerim so Angleže pripravili do kompromisa. Tokrat so še pred iztekom
dveh let, kolikor so Angleži imeli pravice do ribolova v Islandskih vodah, Islandci
razglasili svojo ekskluzivno ekonomsko cono. Konec leta 1975 so se britanske
vojaške ladje ponovno vrnile v islandske vode, Islandci pa so še enkrat uporabil že
preizkušeno orožje pritisk na Natove baze. NATO je na Angleže izvršil močan pritisk.
V obdobju hladne vojne so se oboji zavedali strateškega pomena Islandije in so še
četrtič popustili njenim zahtevam.
Z vidika pomena ribolova in ribjega bogastva, bi lahko države na svetu razdelil v štiri
skupine:
1. Države, ki ribjega bogastva nimajo. Posledično pri njih ribolov nima
pomembne vloge, ribiška flota pa je majhna ali je sploh ni. Sem spadajo vse
kontinentalne države, ki nimajo izhoda na morje, nimajo jezer ali večjih rek, če
pa jih že imajo so onesnaženi do te mere da ribolova skoraj ni. Ribe in ribje
izdelke večinoma uvažajo. Primer teh držav so Kirgizistan, Afganistan,
Avstrija, Mongolija, Butan.
2. Države, ki imajo obsežno ribje bogastvo, a majhno ribiško floto. V tej skupini
so revne obmorske države, ki ležijo ob obalah, kjer se mešata hladni in topli
morski tok. Zaradi pomanjkanja kapitala ter sredstev njihovo ribiško floto
predstavljajo majhne in malo številne ladje, ki vsega ribjega bogastva ne
zmorejo v popolnosti izkoristiti, zato ponavadi tujim ribiškim ladjam v zameno
za plačilo dovoljujejo ribolov. V to skupino sodijo države, ki leže ob zahodnih
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obalah Afrike (Senegal, Gvineja, Gambija, Angola, Namibija …) ter nekatere
države v severozahodnem Pacifiku (Tajska in Indonezija …). Lovijo predvsem
za lastne potrebe po hrani, v izvoz pa namenijo bolj malo.
3. Države, ki imajo revno ribje bogastvo, a obsežno ribiško floto. Prav zaradi tako
obsežne flote le te pogosto lovijo na odprtem morju ali v vodah drugih držav.
Številčna flota je pogosto posledica preteklega stanja, saj so te države nekoč
imele več ribjega bogastva v svojih vodah, ki so danes izropane – prelovljene,
ali pa so izgubile svoje kolonije in so tako ostale brez tradicionalnih lovišč.
Večina držav v tej skupini so gospodarsko razvite, zato so njihove ladje
pogosto velike ter moderne in tehnološko dobro opremljene. Na območjih, kjer
lovijo, to se večino države drugega tipa, so v primerjavi z lokalni ribiči precej
bolje opremljeni, zato so z njimi pogosto v sporu. Do ribjega bogastva držav, v
katerih lovijo, imajo bolj ali manj mačehovski odnos. Japonska in Velika
Britanija sta le dva izmed primerov takšnih držav. So tako veliki porabniki rib in
ribjih izdelkov, da morajo določene vrste in izdelke tudi uvažati. Kljub temu pa
je del ulova namenjen izvozu.
4. Države, ki imajo obsežno ribje bogastvo ter obsežno floto. Islandija, Danska,
Norveška, Kanada, Kitajska so le nekatere, ki sodijo v to skupino. Njihova flota
je pogosto prav tako dobro opremljena kot tista iz držav tretje skupne, zato je
njihov ulov obilen. Lovijo večinoma v svojih vodah, redkeje na odprtem morju
ali sosednjih državah. Ker same razpolagajo s svojim bogastvom, mu pogosto
posvečajo več pozornosti ter je nevarnost prelova manjša. Nekaj ulova
namenijo tudi izvozu.
Zaradi narave lova so v sporih najpogosteje države tretje skupine. Na spremembe
pomorskega prava ter na prepovedi, ki jih izvajajo druge države, so precej občutljive,
saj so zaradi lova na drugih območjih temu tudi najbolj izpostavljene in pogosto
prizadete. Ribiški spori med državami potekajo na območjih bogatimi z ribami.
Države, ki jim v sporu pogosto stojijo na drugi strani so v četrti, manj v drugi skupini,
le-tem je finančno nadomestilo tako pomembno, da se ne rade spuščajo v konflikte.
Vsekakor ne morem mimo spora, ki ga imata Republika Slovenija in Republika
Hrvaška. Stvar je še veliko bolj zapletena, saj sta zelo dolgo bili v skupni državi ter tej
meji nista posvečali preveč pozornosti. Tudi meja na kopnem še ni točno določena,
kar razmejitev morja še bolj otežuje, če že ne kar onemogoča. Da rešitev ne bi bila
preveč enostavna so območja z ribami precej neenakomerno razporejena. Zaradi
zgradbe dna, v večini ga sestavlja mulj, se ribe zadržujejo ob redkih skalnih grebenih,
le-teh je ob hrvaški obali več. Možnost, ki jo želijo Slovenci, je za hrvaško stran
nespremenljiva, saj bi jim ob obalah v Piranskem zalivu ostalo manj morja. Hrvaška
rešitev pa je nespremenljiva za Slovence, saj jim zapira neposredno pot do odprtega
morja. Novinarji in politiki, ki jim takšni konflikti povečujejo popularnost, ne na eni ne
na drugi strani ne delujejo v korist hitrega reševanje tega spora.
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11 SUMMARY
Conflicts regarding borders and boundaries have always been present; and ways to
settle such matters have remained similar throughout. Military actions, for instance,
are still quite frequent. Sea boundaries are particularly complex to determine; they
consist of a series of zones, where the jurisdiction of the coastal states varies. That
the process of delimitation of borders on the sea is more feisty than on land among
the worldwide community is demonstrated by the fact that every Convention on Sea
Law establishes new zones, enlarges the old ones and gives an increasing amount
of sovereignty and power to the coastal states.
Due to its composition and inherent properties, the sea is a very important natural
source; as such, coastal states generally aim to control as large an area as possible
and consequently, conflicts arise. The fishery areas constitute one of the most
common reasons for conflict. One of the most covered in mass media was the border
between Iceland, where the economy is strongly dependant upon fishing, and the
United Kingdom, an economic and military Superpower that is also highly dependant
upon the sea. It was very interesting how Icelanders managed to preserve their
fishing areas, in spite of several interventions by the UK army. Their proclamation of
zones was opportunely timed with the international trend of expanding supervision
over the sea, while at the same time they were aware of their strategic position –
both in terms of defense (during the Cold War) and offense (sea traffic).
Fishing grounds - where and why they are positioned as they are, how this natural
resource is exploited by individual countries - fishing superpowers in particular, and
what kind of fishing and fishing policies they practice are all determining factors for
understanding the delimitation of sea borders.
Countries worldwide can be divided into four groups as regards fishery and fishing
grounds:
1.

Countries lacking fishing grounds.

Consequently, fishery does not play an important role in the economies of such
countries, and their fishing fleets - if they exist at all - are very small. This group
incorporates all continental countries that are without access to the sea; they lack
any larger lakes or rivers, or at the least, they are too polluted to allow for fishing.
These countries import almost all of their demand for fish and fishing products.
Examples of such states are: Kyrgyzstan, Afghanistan, Austria, Mongolia, and
Bhutan.
2.

Countries with extensive fishing grounds but a limited fishing fleet.

This group incorporates poor coastal countries, where there are mixtures of warm
and cold sea currents along their coasts. Due to the lack of financial capital, their
fishing fleets are small and insufficiently equipped. As their fleets are not capable of
catching the optimal economic yield, they often sell their fishing rights to other
countries. In this group are countries along the West African coast (Senegal, Guinea,
Gambia, Angola, Namibia…) and some countries in the northwestern Pacific
(Thailand, Indonesia). Almost all their yield is for their own demand, and only a small
portion is exported.
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3.

Countries with a large-scale fishing fleet but sparse with fishing grounds.

It is precisely due to their extensive fishing fleet that they often catch fish on the open
sea or in the waters of other coastal countries. An abundant fleet is often an outcome
of former circumstances; these countries were at one time rich with fishing grounds
along their coasts, but are now stripped - or they lost their colonies which were rich
with fish and thus remain without their traditional fishing grounds. The majority of
these countries are economically well developed, so their trawlers are large and
modern and very well equipped. Better equipped than the local fishermen, who are
often from countries noted in the second group, disputes over fishing grounds are
frequent. They tend to have an overbearing attitude towards the fishing grounds
where they fish, despite that these grounds are along the coasts of other countries.
Japan and the United Kingdom are examples of countries attributed to the third
group. These countries consume such large quantities of fish and fishing products
that they are obliged to import select products in spite of their own fishing industry.
4.

Countries with abundant fishing grounds as well as an extensive fishing fleet.

Iceland, Norway, Canada and China are only a selection of such countries. Their
fleets are often just as well equipped as those in countries of the third group and
consequently, their catch is the same or even more abundant than that by the third
group. The greater part of their catch is from their own waters and less frequently
from the open sea or neighboring countries. As their fishery resources are at their
own disposal, these countries tend to pay greater heed to their fishing grounds and
thus also control the catch. A fraction of the catch is also intended for export.
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