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Para o Lamin Sowe, e os filhos de pescadores de todos os lugares.
O projecto Proteger os Peixes-Serras do Africa, é um projeto que
decorre em países em desenvolvimento para recolher informação
sobre as populações de tubarões-serra, e colaborar com os
governos e comunidades locais para compreender
a melhor forma de proteger do declínio estas populações.
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Mamã, o que é isto?
É de um tubarão?
É uma arma?

Os tubarões-serras têm muitos nomes diferentes em diferentes
partes de África. Como se chamam os tubarõesserras na tua aldeia?

bio

cachão
sarapanga
mbilu

djasan
n’canque
djagarai

vavana
vahavaha

degemayere
caês
É uma parte de um peixe muito especial e fantástico. O tubarão-serra!

abu saif
abu munshar
papapanga

piilu

Costumavam existir muitos tubarões-serras em África, próximo da costa, nos mangais e nos rios.

Mas agora, muitas das populações de tubarões-serras desapareceram. Mas porquê?

Existem algumas razões para os tubarões-serras terem desaparecido.
Os tubarões-serras adultos vivem no mar. Eles podem crescer muito até ficarem
muito grandes, às vezes maiores que uma canoa, mas eles não são agressivos
e não tentam atacar os humanos.

Mas quando a serra dos tubarões-serras fica presa nas redes de pesca, eles são muito fáceis de se apanhar.
Quantas mais redes de pesca existem, mais tubarões-serras serão capturados.

Ao contrário de outros peixes, os tubarões-serras apenas têm um pequeno número de bébés por ano.
Assim, se pescarmos muitos tubarões-serras, eles vão desaparecer rapidamente.

Longe da costa, no interior, as raizes das árvores das florestas ajudam a segurar os solos. Mas, quando as
pessoas cortam as árvores para poderem vender a madeira, ou para cultivar os terrenos, o solo fica solto.
Quando chove, a chuva leva grandes quantidades de sedimentos para os rios, estes sedimentos vão-se
acumulando e tornam os rios pouco profundos.

As fêmeas dos tubarões-serras que querem nadar para o rio para terem os seus
bébés em água doce, não conseguem entrar no rio porque este torna-se pouco profundo.

Os tubarões-serras bébés gostam de se esconder nos mangais, para se protegerem
dos crocodilos e dos grandes tubarões que os querem comer.

Mas, quando as pessoas cortam todas as árvores dos mangais para usarem a madeira,
ou para cultivarem arroz, os tubarões-serras ficam sem sítios para se esconder.

Mas porque devemos proteger os tubarões-serras?

Os tubarões-serras, e outros grandes tubarões
e raias são uma parte importante da vida no mar, nos mangais e nos rios.

Mas se forem apanhados muitos animais, da mesma espécie, do rio, ou do mangal, ou do oceano,
estes tornam-se desequilibrados. Depois, as quantidades dos outros animais que ficam altera-se, e assim
os animais que as pessoas apanham para se alimentarem podem vir a desaparecer.

Assim, é preciso manter o equilibrio dos nossos rios, mangais e oceanos, não pescando
muito de uma só espécie. Assim, haverá comida suficiente para todos!

Se apanhares um tubarão-serra, mantêm o animal dentro de água se possível.
Tenta retirar o seu rostro da rede de pesca, ou cortar a tua
linha de pesca. De seguida, volta a colocá-lo na água, vivo.
Mas tem cuidado, os tubarões-serras são fortes!
Pede a um amigo para te ajudar.

De seguida, relata a captura do tubarão-serra no posto oficial de pesca mais próximo.
Eles podem usar essa informação para aprender mais sobre os tubarões-serras na tua área.

Protege os tubarões-serras de Moçambique, e eles vão cuidar dos nossos rios e mares,

para podermos ter abundância de comida agora e no futuro!
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