
Lov kvôli trofeji, kožušinám a orgánom priviedol tigre 
na pokraj vyhynutia. Tiger balijský, jávsky a kaspický 

boli už človekom nenávratne vyhubení.

KONFLIKTY S ĽUDMI

PYTLIACTVO

TIGRÍ SUMMIT

PROSPEŠNÝ LOVEC

V roku 2010 sa v Petrohrade 
zišli predstavitelia rôznych ochranárskych 
organizácií a predstavitelia vlád 13 krajín, 
kde sa tigre ešte prirodzene vyskytujú 

– Rusko, Bhután, Nepál, Vietnam, Mjanmarsko, 
Malajzia, Indonézia, Čína, Bangladéš, India, 
Thajsko a Laos. Preberali plán na zvýšenie 

počtu voľne žijúcich tigrov. Zaviazali sa do roku 
2022 (Čínsky rok tigra) zdvojnásobiť populáciu 

v prírode. Zároveň sa ustanovil na 29.júl 
Medzinárodný deň tigrov.

Kvôli strate ich prirodzeného prostredia 
prichádzajú tigre aj o svoju prirodzenú korisť. 

Preto sa stáva, že lovia ľahko dostupný dobytok 
na pastvinách. Ľudia situáciu často riešia 

nelegálnym lovom, otrávenými návnadami, 
rôznymi pascami. Z poranených tigrov, 

neschopných loviť pôvodnú korisť sa môžu stať 
ľudožrúti. Najznámejší tiger ľudožrút z Kumaonu 

(India) mal na svedomí cca 400 obetí.

Tiger ako aj iné šelmy 
si pri love vyberá choré, 

staré alebo inak 
hendikepované 
jedince, čím plní 

ozdravnú funkciu 
v prírode. Ochranou 

tigra sa zároveň chráni 
aj celý ekosystém.

Životné prostredie tigrov je takmer zničené. Lesy sa vyklčujú a menia 
sa na plantáže, polia, pastviny. Prebieha tu intenzívna ťažba 

a rýchly priemyselný rozvoj. 

STRATA PRIRODZENÉHO PROSTREDIA

Aj keď tigre v Európe nežijú, svojim každodenným správaním 
ovplyvňujeme ich prežitie v prírode. Niektoré poddruhy tigra 
prichádzajú o domov kvôli rozsiahlej výsadbe palmy olejnej. 
Získaný palmový olej je bežnou súčasťou potravín a kozme-

tiky. Obmedzením spotreby palmového oleja obmedzíme 
ohrozenie ekosystému, kde tigre a iné živočíchy žijú. Vyberajte 

si produkty, ktoré neubližujú tigrom.

AJ NAŠE ČINY ROZHODUJÚ

TRADIČNÁ ÁZIJSKÁ MEDICÍNA
Využívajú a pripisujú magické vlastnosti častiam 
tigrieho tela na liečbu rôznych ľudských chorôb. 

No nikdy neboli účinky vedecky preukázané. 
Každá časť od ňufáku po špičku chvosta je 

nelegálne predávaná na čiernom trhu.

TIGRIA HROZBA

ÚĽAVA OD BOLESTI
/ PROTI ZÁPALOM

KOŽNÉ CHOROBY 
/ REUMA

PROTI MALÁRII

PRE ŠTASTIE

KOSTI

ŽLČ

TUK

PAZÚRE

SVALY

NEVOĽNOSTI / HEMOROIDY

NA KŔČE U DETÍ

SRSŤ
DEKORÁCIA

NA LIEČBU TUBERKULÓZY
A HNISAVÝCH RÁN

NA BOLESŤ ZUBOV

NA ZLEPŠENIE ZRAKU 
/ PROTI EPILEPSII

POSILNENIE 
IMUNITY

ZUBY

FÚZY

OČI

KRV

PENIS

CHVOST

AFRODIZIAKUM

1x pazúr

100 €

1 kg kostí

1700 €

Celá srsť

4000 €

Celý tiger5500 €


