Metody mořského rybolovu – pracovní list žáka
Je možné, že jste někdy při nákupu mořských ryb přemýšleli, z jakých oblastí se na náš trh dostávají. Je to
důležitá informace pro spotřebitele. Při snaze o zodpovědné spotřebitelské chování ale nejde jen o oblasti
lovu, případně snahu vyhnout se ohroženým druhům ryb, ale také o metody jejich lovu. Metody lovu je
obvykle možné zjistit ve spotřebitelských informacích na rybích výrobcích. Tato práce se zaměří právě na
nejčastější metody lovu a jejich šetrnost či nešetrnost k ekosystémům i rybám samotným.
1) Ryby se loví různými způsoby. Některé způsoby jsou poměrně drastické k rybám i ekosystémům,
jiné naopak šetrnější. Vaším úkolem je najít stanoviště s QR kódy, které přečtete pomocí svých
chytrých telefonů a texty doplníte do tabulky. Pracujte v malých skupinkách po 3–4 členech.

Druh ryby a její popis

Metoda lovu

Popis metody

1

2

3

2) Pokuste se výše zapsané metody lovu přiřadit k anglickým textům, které vysvětlují jejich princip.
Metoda

Popis
large 'wall' of net, which is then brought together to retain the fish by using a
line at the bottom that enables the net to be closed like a purse
type of fishing net that's pulled along the seafloor

lines which consist of short lines carrying hooks, attached to a longer main
line that is laid on the seabed. Main lines are up to 90 miles long and can
carry several thousand hooks.
Slovníček: net – síť; brought together – spojit dohromady; to retain – udržet, zadržet; bottom – dno; to
enable – umožnit; purse – měšec; pull along – táhnout po; seafloor – mořské dno; consist of – skládat se;
laid on – položen; seabed – mořské dno; to carry – nést; (1 mile = 1,61 km)
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