Zo sveta

Žraloky Stredozemného mora
Až doteraz bolo zaregistr ovaných v Merditeráne 51
druhov žralokov. Ked’ž e naše poznatky sa neustále rozširujú, je mo žné, že v budúcnosti budú zaznamenané
d’alšie druhy. Dôvodom je aj globálne otepľovanie morí.
Tento fenomén spôsobil výskyt niekt orých druhov, ktoré
neboli registrované v našej f aune a zavinil ich vstup do
Stredoz emného mora z Atlantického oceánu a z Červeného mora. Dôsledkom l’udskej činnosti sa časom populácia žralokov výrazne zmenila a niektoré druhy sa vyskytujú len ojedinele.
V týchto moriach sú najviac zastúpené: žralok pílochvostý (Galeus melastomus), žralok škvrnitý (Scyliorhinus canicula ), žralok hviezdovitý (Scyliorhinus s tellaris), žralok čierny (Etmopterus spinax), žralok lovec
(Mustelus asterias), žralok hladký (Mustelus mustelus ),
ostroň obyčajný (Squalus acanthias), žralok modrý (Prionace glauca), žralok líščí (Alopias vulpinus), žralok sivý
(Hexanchus griseus) a žralok ozrutný (Cetorhinus maximus). Mnohé z týchto druhov majú vel’kost’ od 10 cm
(práve nar odený žralok zamatový) po 12 a viac metr ov v
prípade dospelého žraloka ozrutného.
Väčšina žralokov, ktoré navštevujú južné moria, sú pre
človeka neškodné, avšak existujú aj niektoré vel’mi nebezpečné druh y. K tým patrí žr alok belasý (Carcharodon
carcharias), žralok mako (Isurus oxyrinchus) a žralok
modrý (Prionace glauca). Za nebezpečného môž eme
považovat’ aj žraloka piesočného (Carcharhinus plumbeus). Ďalšie dr uhy ako žralok tigrí (Galeocerdo cuvieri ),
žralok kladivohlavý veľký (Sphyrna mokar ran ), žralok
medený (Carcharhinus br achyurus), žralok čiernocípy
(Carcharhinus limbatus) a žralok tmavý (Carcharhinus
obscurus) aj keď sú považované za nebezpečné, sú však
v týchto moriach raritou, preto nevyvolávajú veľké obavy. Menej nebezpečný je žralok kladivohlavý obyčajný
(Sphyrna zygaena ). Medzi nebezpečné druhy sa r adí aj
žralok sleďový (Lamna nasus), i ked’ neboli zaznamenané útoky. Niektoré útoky žr alokov boli publikované a spôsobili zbytočnú paniku a zabitie nevinných zvier at. V skutočnosti aj zopár nebezpečných druhov si udržuje odstup
od človeka, alebo sa priblížia len zo zvedavosti a následne sa vzdialia bez akejk ol’vek agresivity. Samozrejme,
treba vziat’ do úvahy bezpečnost’, pokial’ sa jedná o skutočne nebezpečný druh a podl’a t oho jednat’ v prípade,

Autor ukazuje lícne kosti vel’kého exemplára žraloka maka (Isurus oxyrinchus), foto: Nicola Allegri

ak by sa žralok dostal do kontaktu s človekom, či už pri
potápani, alebo v prípade napadnutia lode (boli prípady,
kedy žralok belasý a žr alok mako napadol lod’). Je všeobecne známe, že žraloky prit’ahuje prostr edie, kde sa
vykonávajú aktivity ako lo v, potápanie, šport.
V posledných rokoch výrazne poklesol výskyt niektorých dr uhov, ako napr. žralok piesočný (Carcharias taurus ), žralok málozubý (Odontaspis fer ox), žralok belasý
(Carcharodon car charias), žralok mako (Isurus oxyrinchus ), žr alok sleďový
(Lamna nasus), žralok šedivý (Galeorhinus galeus ),
žr alok piesočný (Carcharhinus plumbeus ), žralok
modrý (Prionace glauca ),
žr alok kladivohlavý obyčajný ( Sphyrna zygaena), žralok tŕ nitý (Echinorhinus
brucus), žr alok hranatý
(Oxynotus centrina). Pričiny tohto poklesu sú dobre
známe. K zabitiu týcht o
zvierat dochádza najmä pri
lo ve iných r ýb, napríklad
tuniaka. Prakticky žraloky
ostanú na háčiku, ktor ý bol
pripr avený pre iné ryby
väčšej obchodnej hodnot y.
Exemplár e malej hodnoty
Na študovanie žralok a žraloka belasého (Carcharodon carcharias) existuje Italian Great White Shark sú pot om často znovu vhoData Bank, archí v so 470-timi záznamami, zahrňujúcimi lov exemplár ov, pozorovania a napadnutia človeka dené do mora, vel’akrát už
(foto: Vittorio Gabriotti)
mŕ tve, naopak cennejšie
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Žralok belasý (Carcharodon car charias) dlhý 5,2 me tra ulovený v Sidi Daoud v Tunisku, v apríli 2001 (f oto: Walid Maamouri)
druhy sa využijú. V Európe je najväčší trh žraločieho mäsa
a Taliansko, Španiels ko s polu s Čínou sú najväčšími dovozcami žralokov na svete. Najviac cenený dr uh pre svoje mäso je žralok mako, ktorý sa však loví v Atlantickom
oceáne. K obchodnému lovu sa pridáva aj športový lov,
najmä pozdĺž talianskych brehov.
Okrem lovu existujú d’alšie príčin y, rovnako závažné,
ktoré vedú k zníženiu populácie týchto zvier at. V prvom

Ochrana prírody
rastu a veku žr aloka ozrutrade je to zníženie počtu r ýb, ktor ými sa predátory živia,
ného ( Ce torhinus maxizásah človek a a znečistenie životného prostredia. Týmto
mus) a r ealizácie dokumenproblémom sa však okrem ochrancov prírody venuje malá
tu o žralokoch stredomoria.
pozornost’. Normy, ktoré by mali ochraňovat’ populáciu
Ďalši druh žraloka, ktožr alokov sú nedos tatočné a na vyše kontrola týchto norý je objektom skúmania, je
riem nie je skoro žiadna. Pokles pr edátorov s pôsobí znižralok belasý ( Carcharočenie potravového ret’azca a následky sa odrazia aj na
don carcharias). Od r oku
cennejších druhoch rýb.
1996 sa pracuje na prograZaujímavý je prípad žraloka ozrutného. Títo nevinní
me Italian Great White
giganti sa v posledných r okoch dost’ rozmnožili, aj ked’
Shar k Dat a Bank, ktor ý
dôvod tohto nárastu nie je známy. Aj keď by sme to nepredpokladali, žraloky sú v el’mi citlivé. Ked’ž e sú jedni z zhromažďuje a analyzu je
inf ormácie o tomto predánajväčších predátorov, majú málo nepriatel’ov (ak áno,
torovi. Za 10 rok ov práce
potom iných žralokov). Ich biologický char akter umožňusa nazbieralo 470 poznatje, že ich populácia môž e klesnút’ na minimum. Dôvokov uložených v ar chíve,
dom toho je ich rozmnožovanie, ktoré je dost’ zložité,
pretože žraloky rastú pomaly a trvá dlho, kým dosiahnu ktor ý obsahuje lov exemplár ov, poznatky sledované
vek na to, aby sa mohli rozmnožovať’. Okrem toho proz lodí, str etnutia s potápačduk ujú o vel’a menšie množstvo mlád’at než iné r yby.
mi a kúpajúcimi, út ok na
Žraloky Stredoz emného mora boli po dlhú dobu nečloveka a lod’. Prípady sú Žralok mako (Isurus oxyrinchus). Medit erranean Shark Research Group vykonáva štúdium o výskyte
us tále skúmané. Vznik Medit erranean Shark Research
Gr oup (MSR G) v rok u 2000 bol dôležitý pre získavanie rozdelené v rozmedzí dvoch tohto druhu v talianských moriach (foto: Walter Heim)
no vých poznatkov v tejto oblasti. MSRG sa honosí naj- storočí. Zbierka poznatkov
pochádza z r ôznych zdrojov. Sú analyzované lovy na žravýznamnejšími vedcami, ktorí sa zaober ajú štúdiom žraniakmi a morskými korytnačk ami. Často sa stáva, že ostaloky pre potravinový trh, študujú sa z ostatky týchto zvielokov a aktuálne zahŕňa 48 odborníkov z 13 krajín (Špane zachytený v sieti, ktorá bola určená tuniakom, ich
nielsko, Francúzs ko, Taliansko, Nemecko,
obl’úbenému jedlu. Vel’akrát tento žralok
Slovinsko, Chorvátsko, Malta, Turecko, Tupr ehltne svoju korist’ celú, nehľadiac na roznisko, Alžírsko, Írsko, USA, Brazilia). V le te
mery. Medzi zaujímavé prípady patrí exemroku 2001 MSRG začal program nazývaný
plár ulo vený v 18. storočí vo Francúzs ku, v
Medit erranean Shar k Spor tfisher y
ktorého žalúdku sa našiel celý kôň. Ďalší
Program, ktor ý sa zaoberá lovením žraloprípad sa udial na ostrove Formica v Takov športovými lovcami. Všetci špor toví
liansku v roku 1974, kde sa v žalúdku tohto
lo vci sa môžu zapojit’ do tohto programu
zvier at’a našla celá koza. Iný prípad sa stal
bud’ ako jednotlivci alebo v rámci asociána Malt e v rok u 1987, kde sa našiel pr ehltcie či klubu. Na zjednodušenie v stupu do
nutý celý žralok modrý ( Prionace glauca),
tohto programu je pripravený formulár, kt odlh ý 2,2 metr a.
rý po vyplnení obsahuje základné informáSamozrejme, človek nepatrí k bežnej
cie (dátum a miesto lovu, vzdialenost’ od
potrave žraloka belasého. Ak by t o tak bolo,
brehu, hĺbka mora, druh žr aloka, dlžka, váha
neboli by pláže plné l’udí. Prípadov, kedy
a pohlavie exem plára, poznámky lovca).
žr alok zaútočil na človek a, sa eviduje iba
Okrem toho sa vyžaduje aj f otografia zvie38, číslo vel’mi nízke vzhl’adom na to, aký
rat’a, potrebná pre s právnu identifikáciu druje rozšírený a kol’ko l’udí sa každoročne zdrhu. MSRG odpor úča nechat’ žraloka po jeho Exemplár žralok a sivého (Hexanchus griseus). Stravu t ohto druhu skúma Italian Ichthyological Socie- žia va v týchto moriach. T ieto prípady boli
ulovení voľného. Každý záujemca nájde for- ty vo vodách Sicílie (f oto: Ant onio Celona)
zar egistrované v Taliansku, Chorvátsku, Jumulár na w ebovej str ánke MSRG, na adrehoslávii, Slovinsku, Malte, Francúzsku, Turat uložené v múzeách prírodných vied, ale predovšetkým
se http://elasmo world.or g/mediterraneangroup. Ďalšie
nisku a Grécku. Objektom útoku sa stali kúpajúci, potápr ojekt y, na ktor ých MSRG pracuje, sa týkajú žraloka existuje bohatá komunikácia so znalcami, asociáciami
pači a lod’ky. Vel’akrát sa žralok priblíži k potápačom
potápač ov, profesionálnymi a športovými lovcami, aj trhmako ( Isurus o xyrinchus) v talianských moriach, štúdia
alebo lod’kám, pretože ho láka lov, ktorý práve prebieha,
mi.
teda kr v, ktorú cíti vo v ode a pohyb rýb, ktoré boli chyteV týchto r okoch je výné. Je však vel’mi zriedkavé, že by bol žralok agresívn y
skyt žralokov belasých
pokial’ nebol ničím provokovaný. Niektoré z najväčších
dost’ ojedinelý. Objavili sa
žr alokov belasých v celosvetovom merítku boli ulovené
v Jadranskom mori (v chor- pr áve v Stredozemnom mori. Teraz vieme naisto, že žraváts kej časti), v Sicílskom
lok tohoto dr uhu može dorásť do dĺžky 6,6 metra. Táto
kanáli (Sicília, Malta, Tunisdlžk a bola potvrdená vd’aka dvom uloveným exempláko), T irenskom mori (okorom. Jeden bol ulovený v roku 1961 na Sicílii a druh ý v
lo ostrova Elba), Ligurskom
roku 1987 na Malte.
mori (francúzske a talianĎalšie druhý žralokov, predovšetkým žralok kladivohlaske pobrežie) a v Baleár- vý obyčajný (Sphyrna zygaena) a žralok sivý (He xannom mori (Španielsko). Pá- chus griseus) sú aktuálnym objektom štúdií Italian Ichthyrenie sa pravdepodobne
ological Society vo vodách Sicílie.
odohráv a medzi jarou a le(Pozn. r ed.: Názvy žralokov sú s tanovené podľa publikátom, tak ako bolo odsledo- cie Mor ské ryby od Fritza Terofala, Vydavateľstvo Ikar,
vané v iných moriach a je
1996, odborná revízia prof. RNDr. Karol Henyel, DrSc, Kaisté, že samice rodia v obtedra zoológie Prírodovedeckej fakult y UK v Bratislave.)
lasti Sicílskeho kanála. Žralok belasý, ktorý žije v StreAlessandro De Maddalena
Ot eplenie stredomoria uľahčí tropickým dr uhom, napr. žralok ovi čiernocípemu (Carcharhinus limba- dozemnom mori, sa živí
prezident talianskej icht yologickej spoločnosti
predovše tkým delfínmi, tutus) vstup do Medit eránu mora z A tlantického oceánu a z Čer veného mora (foto: Harald Bansch)
Adriana Hollá
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