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Lidé žralokům nechutnají
Co stojí v pozadí žraločích útoků na turisty v egyptské Hurghadě

ILUSTRACE: PLANETARY RESOURCES

„Žralok málokdy
ukousnutou část
lidského těla skutečně
pozře. V 99,9 procenta
případů žralok
kousne, pozná svůj
omyl a odplave,“
říká portugalský
mořský biolog João
Correia, zakladatel
mezinárodní
organizace na ochranu
žraloků Flying
Sharks. I přesto může
mít žraločí útok
pro člověka fatální
následky, jak se to
znovu ukázalo letos
v egyptském středisku
Hurghada.

LUCIE TOMANOVÁ

V Hurgadě útočil pravděpodobně žralok tygří.

loka kolem dvou metrů by
ukazovala na nedospělého,
a nejspíš tedy i nezkušeného
jedince žraloka tygřího, který
si šnorchlařku spletl s moř
skou želvou a zaútočil na její
‚ploutve‘. Že nešlo o náhod
ný útok, ale spíše potrav
ně motivovaný útok, ukazu
je nejen ztráta končetin, ale
i opakování útoku na druhou
šnorchlařku.“

Tři různé žraločí
motivace
Podle Jiřího Peterky existu
jí tři různé motivace k útoku,
které může žralok mít. „Asi
nejčastější motivací je zvě

davost. Žraloci jsou poměr
ně plachá zvířata a není
vůbec jednoduché se s nimi
pod vodou potkat, byť si
asi většina lidí myslí pravý
opak. Nicméně pokud něco
zaujme jejich zvědavost,
tak jediná možnost, jak zjis
tit co za předmět, či tvora se
zmítá na hladině, je pro žra
loka kousnout do něj. Žra
loci mají chuťové pohár
ky, podobně jako třeba my,
pouze v ústech, a tak jinak
než kousnutím neodhalí,
o co jde. Taková ochutnáva
cí kousnutí nebývají vede
na s velkou razancí, neboť
nemají za cíl trhat kořist.“

Ochutnávací kousnutí
zažil na vlastní kůži napří
klad výtvarník a fotograf
Michael di Rasel, známý
též pod přezdívkou Diwous,
který se občas se žralo
ky potápí. „Hryzl mě, a pak
ztratil zájem. Bylo z toho
12 stehů, ale nemůžu to mít
tomu žralokovi za zlé. My
lidé lezeme na jejich území
a je nás strašně moc. V drti
vé většině případů je nezají
máme, ale občas holt k něja
kému střetu dojde.“
Druhým typem motivace
je obrana a zastrašení. „Úte
soví žraloci rodu Carcharhi
nus jsou teritoriální a své
Žralok býčí
patří mezi nejnebezpečnější.
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Proč přesně k útokům v Hur
ghadě došlo, není zatím úpl
ně jasné. Podle dostup
ných informací obě napa
dené ženy šnorchlovaly
nedaleko od břehu, přibliž
ně 500 metrů od sebe. „Žra
lok, který zaútočil na prv
ní z žen, měl přibližně dva
metry a oběť připravil o ruku
a nohu. Potenciálně nejne
bezpečnějším druhem žra
loka v Rudém moři je žralok
tygří,“ vysvětluje RNDr. Jiří
Peterka, ředitel Hydrobiolo
gického ústavu Biologické
ho centra AV ČR. „Tento žra
lok běžně útočí na mořské
želvy, přičemž délka kruný
ře karety obrovské, poměr
ně hojného druhu v Rudém
moři, často překračuje jeden
metr, a tak velikostí i tva
rem šnorchlař siluetu želvy
dosti připomíná. Nejzrani
telnější místo na mořské žel
vě jsou ploutve. Velikost žra
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Koncept
ukazující
kosmickou
loď Arkyd 300
společnosti
Planetary
Resources,
při průzkumu
shluku
asteroidů.

Žralok
mako

teritorium si brání. To, že
potápěč vstoupil do jejich
teritoria a že se jim to nelí
bí, dávají najevo zvlášt
ním postavením těla, tako
vým zkroucením, jako
by v křeči. Pokud potápěč
neustoupí, následuje zastra
šující kousnutí,“ vysvětlu
je hydrobiolog Jiří Peterka.
Pokud člověk nezná žralo
čí řeč těla a nechápe jasné
„vypadni odsud, tady je to
moje“, může se krásný výlet
ke korálovému útesu ošklivě
zvrhnout.
Třetím možným motivem
je získání potravy. „Potrav
ně motivovaný útok bývá

ale veden jinak. Cílem je
kořist překvapit ze zálo
hy. Potravně motivovaná
kousnutí jsou pak razant
ní a většinou dosti ničivá,
doprovázená pohybem hla
vy do stran s cílem vytrh
nout, či utrhnout kus masa.“
Obě šnorchlařky v Hurgha
dě žralok pravděpodobně
považoval za kořist a zaúto
čil „naplno“.

Napadeného je
možné zachránit
Záběry zveřejněné v médi
ích, které ukazují průběh
celého útoku, jsou šokují
cí nikoli v tom, že žralok
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POTVRZENÉ
NEVYPROVOKOVANÉ
ÚTOKY ŽRALOKA
NA ČLOVĚKA OD
ROKU 1580 DO
SOUČASNOSTI
USA

1563

Austrálie

682

Jihoafrická republika

258

Brazílie

110

Nový Zéland 56, Papua-Nová Guinea 48,
Mexiko 41, Bahamy 33, Irán 23,
Japonsko 15, Řecko 15, Indie 14,
Itálie 13, Kuba 13, Hongkong 13,
Indonésie 11, Filipíny 11, Portoriko 11,
Kostarika 7, Keňa 6, Kanárské ostrovy 7,
Španělsko 6, Francie 5,
Malta 5, Chorvatsko 5, Seychely 4,
Srí Lanka 4, Thajsko 5, Velká Británie 3,
Tunisko 3, Dominikánská republika 3,
Maledivy 2, Izrael 2,
Finsko 1, Kypr 1

na ženu zaútočí, ale pro
to, že všichni jen přihlíže
jí a nikdo jí nepomůže. „Ta
žena možná vůbec zemřít
nemusela. Když přišla
o ruku a nohu, musela ješ
tě doplavat ke břehu, kde
následně zemřela v důsled
ku šoku a vykrvácení. Kdy
by byl na konci mola člun
s hlídkou, anebo alespoň
k dispozici pro zachránce
z řad turistů, mohl ji někdo
rychle vytáhnout z vody
a včas zastavit krvácení. Je
zarážející, že hotely nejsou
na případy útoku žraloka
nijak připraveny,“ říká Jiří
Peterka.
I když totiž žralok úto
čí vyloženě za účelem lovu,
většinou kořist nesežere
hned. První útok má poten
ciální kořist hlavně oslabit,
aby nemohla rychle unik
nout. Žralok si pak klidně
chvíli počká, až jeho oběť
trochu vykrvácí a nebude se
moci urputně bránit – kaž

dý predátor se raději při
lovu vyhne zranění. A želvy,
tuleni nebo lachtani doká
žou ošklivě drápat a kousat.
V Rudém moři žije téměř
50 druhů žraloků. Většina
z nich se živí rybami a člo
věk je nijak zvlášť nezajímá.
Jen několik z nich může být
teoreticky člověku nebez
pečných: Žralok mako nebo
žralok dlouhoploutvý zaú
točit mohou, oba druhy
ale žijí na otevřeném moři
a do mělkých vod se nepou
štějí. Druhy nejvíce nebez
pečné člověku jsou žralok
bělavý neboli býčí a již zmi
ňovaný žralok tygří. „Jsou
to velké druhy žraloků,
loví v mělkých vodách a při
jejich útocích také bývá nej
více úmrtí. Žraloci tygří
jsou velcí a mají velmi pes
trý jídelníček: Žerou kromě
ryb i želvy, delfíny, lachtany,
tuleně. Občas si proto silue
tu člověka na surfu nebo
bodyboardu spletou se žel
vou či lachtanem a zakous
nou se,“ vysvětluje portu
galský mořský biolog João
Correia.
Přibývá tedy útoků žra
loků na člověka? Jak se to
vezme. Nikdy v historii nás
nebylo tolik a nikdy v histo
rii nebylo v mořích tolik lidí.
Lidí je téměř osm miliard.
Když vědci začali v sedmde
sátých letech monitorovat
útoky žraloků, žilo na plane
tě o polovinu méně lidí než
dnes. Významnou roli hra
jí také technologie a sociál
ní média: Smartphone vám
umožní žraločí útok nato
čit a okamžitě sdílet s celým
světem. Ještě před 20 lety
většinu útoků nikdo neza
znamenal. Průměrná čet
nost útoků žraloka na plav
ce v Rudém moři je jeden
až dva případy za dva roky.
Významně zato roste počet
turistů v Rudém moři, kon
krétně na jeho egyptském
pobřeží. „Rudomořská des
tinace je aktuálně naprosto
bezkonkurenční v poměru
cena/výkon. Nikde nepoří
díte levněji tak teplé a živo
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tem překypující moře se
stabilně teplým a na sráž
ky chudým počasím jako
zde, navíc ve vzdálenos
ti pouhých čtyř hodin
letu z Evropy. Není tedy
více žraloků, je více turis
tů a zvyšuje se pravděpo
dobnost setkání se žralo
ky, a to přes skutečnost,
že právě žraločí populace
patří celosvětově aktuál
ně k těm nejvíce klesají
cím, říká hydrobiolog Jiří
Peterka.
Mořští biologové se
shodují na tom, že mediál
ní obraz žraloků coby
zabijáků lidí je velmi
nespravedlivý. Ve skuteč
nosti jsou to velmi plachá
stvoření s citlivými smy
sly. Vnímají především
elektrické pole a mají dob
rý čich. Ve vodě o vás žra
lok ví dříve než vy o něm,
a většinou rychle zmizí. Je
to ostatně obvykle žralok,
pro koho je setkání s člo
věkem fatální: Lidé zabi
jí 100 milionů žraloků roč
ně!
Bereme žralokům
potravu nadměrným rybo
lovem, necháváme je umí
rat v rybářských sítích
a mnozí žraloci (například
právě ohrožený mako)
umírají pomalou a krutou
smrtí poté, co jim rybá
ři uřežou ploutve (v Asii se
z nich vaří polévka) a hodí
je živé zpět do moře.
Žralok je přitom důleži
tý vrcholový predátor, kte
rý udržuje rovnováhu
v oceánech. Je obdivuhod
ně rychlý plavec, jeho tělo
výborně regeneruje a jeho
kůže byla nám lidem
inspirací pro nový materi
ál na plavky Sharklet, kte
rý snižuje odpor při plavá
ní, a kromě toho je anti
bakteriální. Navíc žraloci
byli na naší planetě mezi
prvními, ještě dávno před
plazy, dinosaury a rybami.
A za celou dobu se moc
nezměnili, protože jsou
zjevně tak dokonalí, že
nemusejí.

Žralok dlouhoploutvý
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Žralokům jsme sahali na čumáky

Mořský biolog
João Correiaje
zakladatelem
organizace Flying
Sharks, která dohlíží
na chov a transport
žraloků v oceanáriích
a prosazuje zákony
na ochranu žraloků,
zejména silně
ohrožených druhů,
jako je žralok mako.
LUCIE TOMANOVÁ
spolupracovnice Týdeníku FORUM

Zažil jste někdy útok
žraloka?
Útok ne. Mám na prstě kou
sanec, ale to byla moje hlou
post. Chytám žraloky a pak
je pouštím a už mi prošlo
za život rukama přes 500 žra
loků mnoha různých druhů.
Jednou jsem si při vyndávání
háčku ze žraločí tlamy nevzal
rukavice, a bylo z toho devět
stehů na levé ruce. Byla to
užitečná lekce, od té doby si
rukavice vždy beru.
S jakým druhem žraloka
pracujete nejčastěji?
Nejčastěji se žralokem mod
rým. Odchytávali jsme je
několikrát pro oceanárium
v Lisabonu. Je složité s nimi
pracovat, hlavně v akvá
riu, protože když jsou ještě
malí, sežere je cokoli větší
ho, a když jsou velcí, tak zase
oni sežerou cokoli menšího.
Pak jsem také často praco
val se žraloky tygřími – pře
vážel jsem je z Jižní Afriky
do Lisabonu a pak do Mad
ridu a do Barcelony nebo
z USA do Brazílie a do Velké
Británie.

Jakou
oblast žraločího života
jste zkoumal
při své vědecké práci?
Mnoho let
jsem na stu
diích mapoval
růst a věk žra
loků v hlubo
kých vodách
kolem Portu
galska. V rám
ci doktorského
studia jsem zkoumal žraloky
odchycené v různých částech
světa při komerčním rybo
lovu. S kolegy jsme zjistili,
že jsou to většinou mláďata
a nyní lobbujeme za zpřísně
ní legislativy na jejich ochra
nu. Také s kolegy z celé
ho světa vystupujeme proti
lovu žraloků kvůli ploutvím
na polévku. Teď jsme zazna
menali velký úspěch: poda
řilo se nám posbírat přes
milion podpisů a Evrop
ská komise bude muset řešit
zákaz prodeje ploutví z Evro
py do Číny. Také se věnu
ji zkoumání podmínek trans
portu žraloků mezi akvárii.
Dohlížím na to, aby byly pře
suny pro zvířata co nejbez
pečnější, a snad se mi toda
ří: Ještě žádný žralok mi při
přesunu neuhynul.
Co můžeme udělat, abychom žraloky neprovokovali?
Většinou je potřeba tako
vým situacím předcházet.
Prostě neplavte a nesurfuj
te v oblastech, kde se vysky
tuje hodně velkých žraloků.
Například na severu Brazílie.
Existuje známý příběh o jat
kách v zátoce, odkud vyté
kala spousta krve s kusy
masa. Lidé chodili do záto
ky surfovat. Samozřejmě
tam docházelo k velkému
množství útoků, protože se
to tam žraloky jen hemžilo.
Je dobré do takových míst
nelézt.
Když žraloky filmujete
nebo fotíte, občas je krmí
te, abyste je přilákali, musí
te být také opatrní: Jakmi
le začnou být příliš „rozraj
covaní“ a připlouvají moc

blízko, je čas vylézt z vody.
Když jsem se na studiích
se žraloky potápěl, naská
kali jsme do vody a všude
kolem naházeli kusy ryb.
Během chvíle kolem nás
byla i stovka žraloků a my
je fotili na staré jednorázo
vé Kodaky. V určitou chví
li začali být žraloci opravdu
hodně rozdivočelí.Přesta
li se nás bát, plavali těsně
kolem nás a my je bouchali
pěstmi do čumáků, ale oni
stejně nedali pokoj a neod
plavali. To je chvíle, kdy
musíte rychle ven z vody,
jinak si koledujete o malér.
Jak naopak můžeme
ochránit žraloky před
lidmi?
Výborná otázka. Důleži
tá je legislativa a regula
ce. V Evropě už je například
zakázané uříznout žralo
kovi ploutve a tělo hodit
zpět do moře. Měli byste
zpracovat celé zvíře. Jen
že víme, že se to stejně dál
děje. Ne tolik jako v Asii,
ale děje: některé portugal
ské a španělské rybářské
lodi byly chyceny policií
s ploutvemi na palubě, ale
bez těl. Je potřeba zakázat
lov žraloků kvůli ploutvím,
policie musí dohlížet
na dodržování zákonů, stá
ty musejí udělovat přís
né tresty. A měli bychom
lidi přesvědčit, aby pře
stali jíst polévku z ploutví
nebo kupovat mleté žralo
čí chrupavky jako zázrač
ný lék na rakovinu – ne,
opravdu nefunguje, žralo
ka zbytečně zabijete a sebe
neuzdravíte. Když nebude
me žraločí produkty poptá
vat, nikdo žraloky dál lovit
nebude.
Jaký druh žraloka máte
nejraději?
Asi žraloky mako. Jsou to
blízcí příbuzní žraloka bílé
ho a jsou úžasně rychlí.Žijí
hodně kolem Portugalska
a právě oni jsou nejčastěj
šími oběťmi rybářů kvůli
ploutvím. Snažíme se úplně
zamezit jejich lovu a zapsat
je na listinu CITES jako
ohrožený druh.

Žraločím ploutvím je přikládána zázračná moc.

Sharks don´t like human meat
"A shark rarely actually eats a bitten human body part. In 99.9% of cases, the shark bites, knows its
mistake and swims away," says Portuguese marine biologist João Correia, founder of the
international shark conservation organisation Flying Sharks. Even so, a shark attack can still have
fatal consequences for humans, as was shown again this year in the Egyptian resort of Hurghada.
Exactly why the attack occurred is not yet entirely clear. According to available information, the two
women who were attacked were snorkelling not far from the shore, about 500 metres apart. "The
shark that attacked the first of the women was approximately 2m long and took the victim's arm and
leg. The latter information is probably the most important. The potentially most dangerous species of
shark in the Red Sea is the tiger shark," explains RNDr. Jiří Peterka, Director of the Institute of
Hydrobiology at the Biological Centre of the CAS. The most vulnerable spot on a sea turtle is the
flippers. The shark's size of around two metres would indicate an immature, and therefore probably
inexperienced, tiger shark that mistook the snorkeler for a sea turtle and attacked its "fins". That this
was not an accidental attack but rather a feeding attack is shown not only by the loss of limbs but
also by the repetition of the attack on the other snorkeler."
Three different shark motivations
According to Jiří Peterka, there are three different motivations a shark can have for an attack.
"Probably the most common motivation is curiosity. Sharks are relatively shy animals and it is not
easy to encounter them underwater, although most people probably think the opposite. However, if
something piques their curiosity, then the only way for a shark to find out what object, creature is
struggling on the surface is for the shark to bite into it. Sharks, like us, have taste buds only in their
mouths, so they can't detect what it is except by biting. Such tasting bites are not conducted with
much vigour, as they are not intended to tear the prey." For example, artist and photographer
Michael di Rasel, also known as Diwous, who occasionally dives with sharks, has experienced a
tasting bite first-hand. "He was biting me, and then he lost interest. It was 12 stitches, but I can't
blame the shark. We humans climb into their territory and we're too much. The vast majority of the
time they don't care about us, but occasionally there's an encounter."
The second type of motivation is defense and intimidation. "Reef sharks in the genus Carcharhinus
are territorial and defend their territory. They show that a diver has entered their territory and that
they don't like it by a particular body position, a kind of contortion, as if in convulsion. If the diver
doesn't back down, an intimidating bite follows," explains hydrobiologist Peterka. If you don't know
the shark's body language and understand the clear "get out of here, this is mine", a beautiful trip to
a coral reef can go horribly wrong.
The third possible motive is to obtain food. "But a food-motivated attack is usually conducted
differently. The aim is to surprise the prey from ambush. Food-motivated bites are then vigorous and
usually quite destructive, accompanied by a sideways movement of the head to tear or rip off a piece
of meat." The two female snorkelers in Hurghada were probably considered prey by the shark and
attacked "at full speed".
It is possible to rescue an attacked person
However, the footage released in the media showing the progress of the entire attack is shocking not
in the fact that the shark attacks the woman, but because everyone just watches and no one helps
her. "The woman may not have died at all. Having lost an arm and a leg, she still had to swim to
shore where she subsequently died as a result of shock and bleeding to death. If there had been a

patrol boat at the end of the pier, or at least a tourist rescuer available, someone could have quickly
pulled her out of the water and stopped the bleeding in time. It is astonishing that hotels are not
prepared for shark attacks," says Jiří Peterka. Even if a shark attacks for the sole purpose of hunting,
it usually does not eat its prey right away. The first attack is mainly to weaken the potential prey so
that it cannot escape quickly. The shark can then wait a while until its loaded dinner has bled a little
and it can't defend itself - every predator prefers to avoid injury while hunting if it can, because
unlike us humans, it can't get surgery. And turtles, seals or sea lions can claw and bite badly.
There are nearly 50 species of sharks in the Red Sea. Most of them feed on fish and don't care much
for humans. Only a few of them could theoretically be dangerous to humans: The mako shark or the
longfin shark can attack, but both species live in the open sea and do not venture into shallow
waters. The species that are most dangerous to humans are the great white shark or bull shark and
the aforementioned tiger shark. "These are large sharks, they hunt in shallow waters and their
attacks also cause the most deaths. Tiger sharks are large and have a very varied diet: in addition to
fish, they eat turtles, dolphins, sea lions and seals. Sometimes they mistake the silhouette of a person
on a surfboard or bodyboard for a turtle or seal and bite," explains marine biologist João Correia.
So are shark attacks on humans increasing? How about. Never in history have there been so many of
us and never in history have there been so many people in the seas. There are almost 8 billion of us.
When scientists started monitoring shark attacks in the 1970s, there were half as many people on
the planet as there are today! Technology and social media also play an important role: a
smartphone allows you to film a shark attack and share it instantly with the world. Until 20 years ago,
most attacks went unnoticed. The average frequency of shark attacks on swimmers in the Red Sea is
1-2 cases every two years. However, the number of tourists in the Red Sea, specifically on its
Egyptian coast, is increasing significantly. "The Red Sea destination is currently unbeatable in terms
of price/performance ratio. Nowhere is it cheaper to get a sea as warm and teeming with life, with
consistently warm and rainfall-poor weather as here, plus a four-hour flight from Europe. So there
are no more sharks, there are more tourists (globally and everywhere) and the likelihood of
encountering sharks is increasing, despite the fact that shark populations are currently among the
most declining globally, says hydrobiologist Jiří Peterka.
Marine biologists agree that the media image of sharks as human killers is very unfair. In reality, they
are very shy creatures with sensitive senses. It senses mainly electric fields and has a good sense of
smell. In the water, a shark knows about you before you know about it, and usually disappears
quickly. In fact, it is usually the shark for whom an encounter with humans is fatal: humans kill 100
million sharks a year!
We take food from sharks by overfishing, we let them die in fishing nets, and many sharks (such as
the endangered mako shark just now) die a slow and cruel death because fishermen cut off their fins
(in Asia they make soup out of them) and throw them back into the sea alive, where they die a slow
and painful death.
The shark is an important apex predator that maintains the balance of the oceans. It is an admirably
fast swimmer, its body regenerates well, and its skin has inspired a new material for Sharklet
swimwear that reduces drag when swimming and is antibacterial. And best of all, when you consider
that sharks were among the first on this planet, long before reptiles, dinosaurs and fish. And that
they haven't changed much in that time because they're apparently so perfect they don't have to.

Marine biologist João Correia is the founder of Flying Sharks, an organisation that oversees the
breeding and transport of sharks in the oceanarium and enforces laws to protect sharks, especially
highly endangered species such as the mako shark.
Have you ever experienced a shark attack?
No. I got a bite on my finger, but that was my stupidity. I catch sharks and then I release them, and
I've had over 500 sharks of many different species pass through my hands in my lifetime. One time I
didn't wear gloves when taking the hook out of a shark's mouth, and it resulted in 9 stitches on my
left hand. It was a useful lesson, and I've always worn gloves ever since.
What kind of shark do you work with most often?
Mostly blue sharks. We've caught them several times for the Oceanarium in Lisbon. It's difficult to
work with them, especially in the aquarium, because when they're small they'll eat anything bigger,
and when they're big they'll eat anything smaller. Then I've also often worked with tiger sharks transporting them from South Africa to Lisbon and then to Madrid and Barcelona, or from the US to
Brazil and the UK.
What area of shark life have you researched in your scientific work?
For many years I have been studying the growth and age of sharks in the deep waters around
Portugal. Then, as part of my PhD, I studied sharks caught in different parts of the world in
commercial fisheries. My colleagues and I found that they were mostly juveniles and we are now
lobbying for stricter legislation to protect them. We are also speaking out with colleagues around the
world against shark fishing for fins for soup. We have now had a major success: we have managed to
collect over a million signatures and the European Commission will now have to deal with the ban on
the sale of fins from Europe to China. I am also looking into the conditions for transporting sharks
between aquariums. I make sure that the transfers are as safe as possible for the animals, and I have
succeeded: no shark has ever died during a transfer.
What can you do to avoid provoking a shark?
Most of the time, these situations need to be prevented. Just don't swim or surf in areas where there
are a lot of big sharks. For example, in the north of Brazil. There's a famous story about a
slaughterhouse in a bay with a lot of blood and chunks of meat coming out. People used to come to
the bay to surf. Of course, there were a lot of attacks there because the sharks were swarming. It's a
good idea not to go to places like that.
When filming or photographing the sharks, sometimes feeding them to attract them, you also have
to be careful: once they get too "excited" and swim too close, it's time to get out of the water. When
I used to dive with sharks in my studies, we would jump into the water and throw pieces of fish all
around. Within moments there were a hundred sharks around us and we were taking pictures of
them with old disposable Kodaks. At some point, the sharks got really wild, stopped being afraid of
us, swam right past us and we pounded their snouts with our fists, but they still wouldn't let up and
swim away. That's when you have to get out of the water fast or you're asking for trouble.
How can we protect sharks from humans?
Excellent question! Legislation and regulation is important. In Europe, for example, it is already illegal
to cut off a shark's fins and throw the body back into the sea. You should process the whole animal.
But we know that this continues to happen anyway. Not as much as in Asia, but it is happening: some
Portuguese and Spanish fishing boats have been caught by the police with fins on board but no

bodies. Shark fishing for fins needs to be banned, the police need to enforce the law, and states need
to impose severe penalties. And we should persuade people to stop eating fin soup or buying minced
shark cartilage as a miracle cure for cancer - no, it really doesn't work, you'll kill the shark
unnecessarily and you won't cure yourself. If we don't demand shark products, no one will continue
to hunt sharks.

What's your favorite kind of shark?
They're close relatives of the great white shark and they're amazingly fast. They live a lot around
Portugal and they're the most common victims of finning. We're trying to stop them being hunted
altogether and put them on the CITES list as an endangered species.
Lucie Tomanová

