
Agreement on the International Dolphin Conservation Program (AIDCP) – Dolphin Safe  

https://www.iattc.org/DolphinSafeENG.htm 

Sleduje pouze lov tuňáků žlutoploutvých v oblasti východního tropického Pacifiku. 
Zohledňuje ochranu celého ekosystému. Připouští, ale přísně limituje mortalitu delfínů. 

Pokud je při lovu zabit delfín, lovený tuňák nedostane na AIDCP Dolphin Safe logo. 

Multilaterální dohoda AIDCP vešla v platnost v roce 1999 jako nástupce „La Jolla dohody“ z roku 1992. Tento 
program je veden vědeckými pracovníky a sekretariátem IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission), což je 
mezinárodní komise zodpovědná za ochranu a management tuňáků a ostatních živých zdrojů oblasti východního 
Tichého oceánu (EPO). Program je implementován do národní legislativy všech zúčastněných stran dohody. Kromě 
USA, EU jsou členy dohody státy Střední a Jižní Ameriky. V rámci tohoto programu bylo v roce 2001 ustanovené 
dobrovolné AIDCP Dolphin Safe certifikační schéma s oficiálním AIDCP DS logem jako výstupem. Americká 
legislativa upravující udělování Dolphin Sefe označení není ve shodě s podmínkami AIDCP DS, USA tedy nejsou 
součástí této snahy. 

AIDCP DS certifikační schéma vychází z komplexního pohledu na ekosystém oblasti ETP. Připouští, že dochází při 
lovu tuňáku žlutoploutvých pomocí kruhových zátahových sítí k úmrtí delfínů, ale jeho snahou je pomocí 
nejrůznějších metodických a technologických opatření se tomuto jevu vyvarovat. 

Podmínky pro zisk tohoto označení jsou na webových stránkách AIDCP podrobně definovány a vycházejí 
především z těchto podmínek: 

• DML – „Dolphin Mortality Limit“, tedy stanovená maximální roční mortalita delfínů pro celou oblast 
EPO rozdělená mezi jednotlivá rybářství/lodě lovící t. žlutoploutvé pomocí kruhových zátahových sítí a 
sledování skupin delfínů. Cílem programu AIDCP je dosáhnout nulové mortality. 

• Systému sledování a ověřování původu tuňáků v oblasti EPO. Tuňák, během jehož lovu nedošlo 
k zranění ani smrti žádného delfína, je označen jako „dolphin safe“. Základní ideou sledovacího programu 
je od místa lovu až po prodej v maloobchodní síti jasně oddělit tyto tuňáky od tuňáků, při jejichž lovu 
k zranění nebo zabití delfínů došlo. 

• Programu nezávislých pozorovatelů na palubě každého rybářského plavidla (výtlak nad 400 tun) 
operujícího o oblasti dohody a lovící t. žlutoploutvé metodou založenou na sledování delfínů v oblasti 
EPO. Minimálně 50% pozorovatelů by mělo být delegovaná IATTC, zbytek pak kompetentními národními 
úřady. 

• Seznamu kvalifikovaných kapitánů, kteří jediní mohou v ETP již zmíněnou metodou lovit. 

Slabé stránky 

• Metoda schvaluje lov tuňáků založený na pronásledování skupin delfínů. Delfíni jsou spolu s tuňáky sítí 
obklíčeni, ale před jejím vyzvednutím na palubu jim musí být umožněno kruhovou síť bez fyzického 
zranění opustit. Tuto praxi je možné považovat za stresující. 

Kde se s ním setkáme? 

• Produkty z t. žlutoploutvého (konzervy, pasty) z oblasti ETP 

  

http://www.iattc.org/IDCPDocumentsENG.htm

