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Đâu là những nguyên nhân chính dẫn tới cạn kiệt tài
nguyên biển?

Bùng nổ dân số
Khai thác không bền

vững

Dụng cụ khai thác không
phù hợp Tất cả các đáp án trên
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Suy giảm chức năng hệ 
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Sử dụng hóa chất và chất nổ trong quá trình đánh bắt gây 
ra
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