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Ukončeme největší

lov mořských savců

na světě

KLÍČOVÁ FAKTA

SVOBODA ZVÍŘAT

Koterovská 84
326 00 Plzeň
Česká republika
telefon: +420 377 444 084
e-mail: info@svobodazvirat.cz
www.svobodazvirat.cz

Většina Kanaďanů 

nesouhlasí se 

zabíjením tuleních 

mláďat, která v roce 

2006 tvořila 98 % 

z celkového počtu 

zabitých zvířat.

International Headquarters

P.O. Box 193
Yarmouth Port, MA 02675
United States
Phone: 1 (508) 744 2000
Phone: 1 (800) 932 IFAW (4329)
Fax: 1 (508) 744 2009
info@ifaw.org
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Lov tuleňů v Kanadě je nejrozsáhlejším 

hromadným vybíjením mořských savců 

na světě.

Komerční lov tuleňů představuje 

méně než polovinu procenta HDP 

Newfoundlandu a Labradoru.

Většina Kanaďanů nesouhlasí se zabíjením 

tuleních mláďat, která v roce 2006 tvořila 

98% z celkového počtu zabitých zvířat.

Za posledních 4 až 5 let přesáhl 

reálný počet zabitých tuleňů kvóty 

pro lov stanovené vládou.
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Mnoho lidí je přesvědčeno, že 

kanadský komerční lov tuleňů 

byl ukončen již v době, kdy 

Evropská komise přijala zákon 

zakazující obchod s výrobky 

z mláďat tuleňů grónských 

mladších 12 dnů. Většina 

občanů je velmi překvapena, 

když se dozví, že tento krutý lov 

stále pokračuje, a dokonce je již 

po mnoho let podporován kanadskou vládou 

formou daňových úlev a propagací lovu tuleňů v zahraničí.

V současné době je komerční lov tuleňů nejrozsáhlejší 

za posledních 50 let, z velké části právě díky podpoře vlády.

Kvůli vysokému množství zabitých zvířat začala populace 

tuleně grónského na východním pobřeží Kanady pomalu 

vymírat.

V Evropě je stále legální obchodovat s kožešinami tuleňů 

starších 2 týdnů. Mládě tuleně grónského může být 

legálně zabito v okamžiku, kdy začne ztrácet svoji bílou 

kožešinu. Ve skutečnosti 98 % tuleňů grónských zabitých 

v posledních letech bylo mladších 3 měsíců – mnoho 

z nich ani ještě neokusilo tuhou potravu či neplavalo.
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Sheryl Fink, IFAW, pozorující 
mládě tuleně grónského 
(tzv.whitecoat)
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V roce 2004 zabili lovci více než 365 000

tuleňů – nejrozsáhlejší hromadné vybíjení 

tuleních mláďat v Kanadě od roku 1967.

Kampaň IFAW a Svobody zvířat

1
 Lov tuleňů je krutý.

 Komerční lov tuleňů probíhá na rozsáhlém území ve velmi 
 krátkém čase. To znamená, že aby lovci na této aktivitě 
 dostatečně vydělali, musí v co nejkratším čase zabít co 
 nejvíce tuleňů. Pravidlem lovu se tak stává rychlost, 
 nikoliv humánnost. Pozorovatelé z organizace Internatio-
 nal Fund for Animal Welfare (IFAW) byli svědky mnoha 

aktů krutosti - vláčením ještě živých tuleňů zavěšených na ostrých 
hácích po ledu počínaje a stahováním zraněných, ale ne zcela 
mrtvých tuleňů zaživa z kůže konče. I přes velký stupeň krutosti, 
nebývají tyto nezákonné činy většinou  potrestány.

2
 Lov tuleňů není trvale udržitelný.

 Kanadská vláda stanovovala v posledních deseti letech 
 kvóty pro lov tuleňů několikanásobně vyšší, než vědci 
 považují za únosné pro zachování druhu tuleně grónského.
 Lovci tuleňů navíc překračovali povolené kvóty a zabíjeli 
 až o 20 000 zvířat více než bylo dovoleno v jednom roce. 
 Vědci varují, že pokud se počty zabíjených zvířat nezmen-

ší, bude populace tuleně grónského zbytečně ohrožena vyhynutím.

3
 Lov tuleňů není ekonomicky výhodný.

 Kanadská vláda poskytla tomuto průmyslu mezi lety 
 1995 – 2000 přímé dotace ve výši 20 milionů dolarů 
 (včetně přímé fi nanční podpory lovců). I přesto, že tyto 
 dotace již dnes nejsou přidělovány, lov tuleňů by bez 
 významné podpory vlády nebyl schopen existovat jakožto
 soběstačný průmysl. Ve skutečnosti je lov tuleňů velmi 

špatná investice, která přispívá pouze méně než polovinou procenta 
k HDP provincií Newfoundland a Labrador.

ZASTAVME LOV TULEŇŮ

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč bychom měli 

zamezit pokračování kanadského komerčního lovu tuleňů 

– níže uvádíme jen 3 z nich:

VÝZVA K MEZINÁRODNÍ PODPOŘE 

ZASTAVENÍ KOMERČNÍHO LOVU TULEŇŮ

IFAW a o. s. Svoboda zvířat jsou zklamány snahou kanadské 
vlády o expanzi tohoto krutého průmyslu, a proto spolupra-
cují na kampani „Komerční lov tuleňů je evropské veřejnos-
ti proti srsti“, jejímž cílem je přijetí zákona zakazujícího 
obchod s tuleními výrobky v rámci celé EU, a to bez 
jakýchkoli výjimek. IFAW i Svoboda zvířat jsou přesvědče-
ny, že zákaz by měl velký negativní dopad na celý tento 
průmysl. V rámci kampaně se snaží šířit informace o této 
problematice jak mezi „laickou“ veřejností, tak mezi politiky. 
Kromě jiného upozorňují na fakt, že při lovu tuleňů 
neustále dochází k porušování Vyhlášky o ochraně mořských 
savců (Marine Mammals Regulations). Kampaně IFAW 
na podporu tuleňů jsou dnes již tak úspěšné, že také díky 
nim je tato problematika diskutována na poli kanadské 
vlády i na mezinárodní úrovni – např. 
v rámci EU. To také napomohlo 
k tomu, že mnoho zemí EU již 
přijalo národní zákazy obchodu 
s produkty z tuleňů.


