ZOOMANIA

Rechinii, mai puţin
periculoşi decât...meduzele
În pofida dinţilor săi
terifianţi, rechinul ucide de zece
ori mai puţini oameni decât...
meduzele, arată specialiştii,
care spun că psihoza vis-a-vis
de rechini nu are legătură cu
numărul de atacuri din lume.

Î

n ultimii zece ani au fost
înregistrate anual între 50 şi
100 de atacuri ale rechinilor
împotriva oamenilor, soldate în
medie cu mai puţin de 10 morţi,
anunţă International Shark Attack
File, referinţa statistică în domeniu.
Din acest punct de vedere, rechinii
sunt mai puţin periculoşi chiar şi
decât elefanţii, care ucid 600 de
persoane pe an, scorpionii (5.000
de decese) sau şerpii (100.000).
„Meduzele, de exemplu, ucid
cam 100 de persoane în fiecare
an, chiar dacă este mai puţin
spectaculos să te înţepe o meduză
decât să te măcelărească un rechin”,
declară Robert Calcagno, director
general al Institutului şi Muzeului
oceanografic
din
Monaco.
Irukandji, o meduză ce trăieşte
în apele Australiei, dar şi în zona
Asiei, omoară mai mulţi oameni

pe an decât toţi rechinii, şerpii de
mare, baracudele şi peştii veninoşi
la un loc. Are un venin foarte
puternic, capabil să ia viaţa unei
persoane în numai două minute!
Atacurile rechinilor sunt

totuşi în prezent de două ori mai
numeroase decât în anii ’80. În
insula Reunion, unde un surfer a
murit în luna iulie a anului trecut,
rechinii buldog şi rechinii tigru
sunt în atenţia autorităţilor, care

au cerut capturarea a circa 20 de
exemplare în cadrul unui pescuit
cu „caracter ştiinţific”. Specialiştii
apreciază că extinderea practicării
surfingului şi a sporturilor nautice
ar explica creşterea numărului
atacurilor la nivel mondial. În plus,
scăderea numărului peştilor din
cauza pescuitului excesiv i-ar putea
face pe rechini să-şi caute hrana în
locuri în care nu ajungeau până
acum. Dar şi efectivele de rechini
sunt în scădere - în fiecare an sunt
capturaţi între 30 şi 70 de milioane
de rechini -, din cauza cererii
asiatice de aripioare, considerate
în mod greşit un afrodisiac. Unele
specii sunt chiar ameninţate
cu dispariţia, ceea ce constituie
o problemă pentru viitorul
oceanelor, arată Philippe Vallette,
director general al Centrului Mării
‚Nausicaa’ (nordul Franţei). Pentru
combaterea psihiozei anti-rechini,
cercetătorul consideră că animalul
trebuie studiat mai bine, iar surferii
ar trebui informaţi în privinţa
momentelor zilei şi a condiţiilor
de turbiditate a apei care trebuie
evitate.
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