ŽRALOCI – OHROŽENÍ VLÁDCI MOŘÍ

www.zoopraha.cz/whichfish

SHARKS – ENDANGERED RULERS OF THE SEAS
SNAŽTE SE VYHNOUT VEŠKERÝM ŽRALOČÍM
PRODUKTŮM, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD
ŽRALOČÍ STEAKY, OLEJ ZE ŽRALOČÍCH JATER,
PREPARÁTY ZE ŽRALOČÍCH CHRUPAVEK
NA PODPORU KLOUBŮ A DALŠÍ.

TRY TO AVOID ALL SHARK PRODUCTS,
SUCH AS SHARK STEAKS,
SHARK LIVER OIL, PREPARATIONS
MADE OF SHARK CARTILAGE
FOR THE JOINTS AND SO ON.

Žraločí ploutve jsou v Asii použí
vány zejména jako surovina do lu
xusní žraločí polévky. Miska polév
ky ze žraločích ploutví může stát
až 2 500 Kč (92 EUR, 100 USD).
Z EU je každý rok exportováno prů
měrně 3500 tun žraločích ploutví*
a celosvětově je kvůli žraločím pro
duktům zabito v průměru 100 mili
onů žraloků ročně.

Shark fins are mainly used in Asia
as the main ingredient in shark fin
soup a local delicacy. A bowl can
cost up to EUR 92 ($ 100). An av
erage of 3,500 tons of shark fins
are exported from the EU each
year*, and, on average, 100 million
sharks are killed annually world
wide for the manufacture of shark
products.

Při průmyslovém lovu ryb často do
chází k vylovení druhů, které původ
ně nebyly cílem lovu. Jedná se o ve
dlejší úlovky a často jimi jsou kromě
žraloků také delfíni, mořské želvy
a mořští ptáci.

Třída paryb, do níž patří žraloci,
rejnoci a chiméry, je stará přes
400 milionů let. Žraloci tedy přeži
li i dinosaury. Dnes jsou ale ohro
žení. Evolučně úspěšnou skupi
nu jsme svým chováním dokázali
ohrozit vyhubením během pár de
sítek let.
Žraločí populace snížené intenziv
ním lovem se neobnovují dosta
tečně rychle. Žraloci i rejnoci mají
dlouhou březost a relativně málo
mláďat, která rostou pomalu a poz
dě dospívají.
* Felix Dent, Shelley Clarke. State of the global market for shark products. FAO. Rome. 2015

Industrial fishing often results in
species that were not originally in
tended to be caught ending up in
the catch. This called by-catch and
often includes dolphins, sea turtles
and seabirds, as well as to sharks.

The class of cartilaginous fish,
which includes sharks, rays, skates
and chimæras, is over 400 million
years old. So, the sharks have out
lived the dinosaurs. But today they
are threatened. Our behaviour has
managed to endanger an evolution
arily successful group with extinc
tion within just a few decades.
The shark stocks that have been
reduced by intensive hunting are
not recovering fast enough. Both
sharks and rays have a long ges
tation and relatively few young that
grow slowly and mature late.
* Felix Dent, Shelley Clarke. State of the global market for shark products. FAO. Rome. 2015

www.whichfish.eu
Which Fish? je kampaň organizovaná Evropskou
asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA),
ke které se Zoo Praha připojuje. Cílem kampa
ně je snížit ničivý dopad průmyslového rybolovu
a komerčních aktivit na prostředí a život moří
a oceánů.

Which Fish? is a campaign organised by the Eu
ropean Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
The campaign, which Prague Zoo has joined,
aims to reduce the destructive impact industrial
fishing and commercial activities have on the en
vironment and life in the sea and oceans.

POČET ŽRALOKŮ ZABITÝCH LIDMI ZA MINUTU
NUMBER OF SHARKS KILLED BY HUMANS PER MINUTE
190 Boris Worm et al. Global catches,
exploitation rates, and rebuilding options for sharks.
Marine Policy 40. 2013

POČET LIDÍ ZABITÝCH ŽRALOKY ZA ROK
NUMBER OF PEOPLE KILLED BY SHARKS PER YEAR
International Shark Attack File (ISAF), 2019
www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/

Žralok mako je častým vedlejším, avšak ceněným
úlovkem. Patří tak mezi nejvíce lovené druhy žraloka.
The mako shark is a common by-catch whilst also being
a highly prized catch. It is thus one of the most h eavily
fished shark species.

Žralok dlouhoploutvý je nejčastěji loven pro ploutve,
ale i maso. I on patří mezi časté oběti vedlejších úlovků.
Kvůli nadměrnému lovu je nyní celosvětově kriticky ohrožen.

Žralok modrý patří pro své ploutve mezi nejvíce lovené
žraloky, kvůli čemuž je ve Středozemním moři kriticky
ohroženým druhem.

Mezi vedlejšími úlovky můžeme leckdy najít i kladivouna bronzového,
vzhledem k ceně žraločích ploutví je ale pro rybáře velmi cenný.
Především kvůli průmyslovému rybolovu je nyní k riticky ohrožen.

Rejnok hladký je kriticky ohrožený druh kvůli nadměrnému
rybolovu. Rejnoci obecně jsou však ohroženi i ničením
mořského dna, kde nejčastěji žijí, vlečnými sítěmi.

Oceanic whitetip sharks are most often caught for their fins,
but also for meat. It too is a frequent victim of by-catch.
It is now critically endangered worldwide due to overfishing.

The blue shark is one of the most heavily fished shark
species for its fins, this has made it a critically endangered
species in the Mediterranean.

Scalloped hammerheads can sometime be found in the by-catch, however,
due to the price of shark fins, it is very valuable for fishermen. It is now
critically endangered, mainly due to industrial fishing.

The common skate is a critically endangered species due to
overfishing. However, common skates in general are also threatened
by bottom trawling which destroys the seabed where they mostly live.

