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Er leven nog maar 90 Irrawaddydolfijnen in het Cambodjaanse gedeelte 
van de Mekongrivier. De dieren worden er bedreigd door illegale visvangst, 
damprojecten en vervuiling. WWF-België werkt samen met de lokale WWF-
teams om de dieren en hun leefgebied te beschermen. Hierdoor patrouilleren 
nu niet minder dan 72 wachters langs de gebieden waar de dolfijnen leven. 
WWF voert campagnes om de bevolking bewust te maken over het belang van 
de dolfijn, zoals met de succesvolle jaarlijkse Dolphin Day. Daarnaast bevordert 
WWF het ecotoerisme in de regio, waardoor de bevolking extra inkomsten krijgt 
en gestimuleerd wordt om de natuur die hen omringt te beschermen.  

RESULTATEN IN 2017 
 � 9 dolfijnen werden geboren;
 � 72 bewakers hebben op 141 dagen 1499 kieuwnetten in beslag genomen, 

5 keer elektrische visvangst gestopt en 2 stropers gearresteerd;
 � 228 vissers werden opgeleid;
 � De bevolking werd gesensibiliseerd via campagnes en onderwijs.

 � KRITIEKE REGIO  Mekongregio

 � DUUR PROJECT  2017

 � BUDGET € 15 000 (fondsen van de Koning 
Boudewijnstichting)

 � DOEL  De Irrawaddydolfijn monitoren en 
beschermen 
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