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Nee, we gaan geen moeilijke rekensommen oplossen.
Tx2 is de actie van WWF om het aantal tijgers (T)
in het wild te verdubbelen (x2, dus) tegen 2022.
We nemen jullie mee naar de Mekongregio, waar
WWF-België projecten heeft om de tijger te helpen.
Sary Tre was vroeger
zelf een stroper. Maar
hij begrijpt ondertussen hoe belangrijk
het is om de wilde
dieren te beschermen
en is nu een WWFranger! Hier verwijdert
hij illegale strikken
van stropers.

H

onderd jaar geleden waren er nog
meer dan 100.000 tijgers in het wild.
Vandaag zijn er minder dan 4.000.
Dat er nog maar zo weinig wilde tijgers
zijn, komt omdat ze door ontbossing hun
leefgebied verliezen, er niet genoeg prooien
zijn en stropers tijgers doden voor hun
vacht en beenderen.

Tx2

Tijger-habitat

De tijgers helpen is dan ook heel belangrijk
voor WWF. En dat moeten we gelukkig niet
alleen doen. De 13 ‘tijgerlanden’ (Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, India,
Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal,
Rusland, Thailand en Vietnam) werken
samen met WWF aan een zeer grote
uitdaging: de tijgerpopulatie verdubbelen
tegen 2022 – het volgende ‘Jaar van de
Tijger’ op de Chinese kalender.

Hoe de tijgers in de
Mekong helpen?

De k
koning van
het woud
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De tijger is de grootste katachtige. Hij leeft enkel in Azië en
draagt daar de bijnaam ‘Koning
van het woud’. Er zijn negen
ondersoorten van de tijger,

waarvan er al drie uitgestorven
zijn. De Bengaalse en de Siberische tijger zijn het bekendst.
In de Mekongregio leeft de
Indo-Chinese tijger.
Typisch voor tijgers is de vacht
met verticale, zwarte strepen.
Deze strepen zijn voor elke tijger

uniek, een beetje
beetj
tje zoals
zoals
ls een
een
streepjescode. Door hun gestreepte vacht vallen tijgers niet
op tussen de planten. Dat is
handig bij het jagen. Omdat
tijgers beter zijn in springen dan
in lopen, verbergen ze zich en
bespringen dan hun prooi.

In een provincie in Cambodja (Mondulkiri)
waar de tijger volledig is verdwenen, maar
het bos perfect is voor tijgers, gaan we
terug tijgers vrijlaten. Voor we dat doen
moeten we er natuurlijk voor zorgen dat hett
veilig is voor de tijgers. Daarom helpt WWF
de overheid bij het opleiden van rangers.

De vacht van
een tijger,
gedood door
stropers.

Die moeten ervoor zorgen dat
stropers geen tijgers doden en er
geen bos wordt gekapt.
= Tijgers nu
In Myanmar en Thailand zijn er nog
= Tijgers vroeger
wel tijgers. Bijna al de tijgers van de
Mekong-regio leven daar. Het is dan
ook superbelangrijk om die te beschermen.
Ook daar zijn goed getrainde rangers nodig.
WWF helpt ook bij het beheren van de
nationale parken zodat het leefgebied van
de tijger gezond blijft. ◆
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MEKONG,
WAAR IS DAT?

De Mekongregio is het
gebied rond de Mekongrivier. De rivier loopt door
China, Laos, Thailand,
Cambodja en Vietnam.
In deze regio zijn er nog
heel veel bossen die het
perfecte leefgebied zijn
voor tijgers. Toch leven
er nog maar 220 tijgers
in het wild. Daarom is het
beschermen van deze
regio heel belangrijk voor
WWF, zodat de tijger hier
een mooie toekomst
9
heeft.

