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Vroeger stonden de droge bossen van 
de oostelijke vlakten van Cambodja (het 
zogenaamde ‘Eastern Plains Landscape’) 
bekend om hun rijke biodiversiteit, 
en voornamelijk om de tijgers die zij 
herbergden. Maar na decennia van 
sociale onrust en onzekerheid namen de 
stroperij en ontbossing toe, waarop de 
tijgerpopulaties een dramatische terugval 
hebben gekend. Zo erg dat er vandaag 
geen enkele tijger meer te vinden is in 
Cambodja. Het laatste individu werd in 
2007 gezien.

Sinds 2016 werkt WWF aan de 
herintroductie van het dier in de 
oostelijke vlakten van Cambodja. Om 
te slagen beschermen wij allereerst de 
belangrijkste natuurgebieden, namelijk 
die van Phnom Prich en Srepok. 
Activiteiten die een negatieve impact 
hebben op de tijger, op zijn prooien of 
op andere bedreigde soorten worden er 
niet getolereerd. Om deze uitdaging aan 
te gaan helpt WWF de Cambodjaanse 
regering om wetten toe te passen die 
de natuur in het land beschermen. 
WWF steunt ook de verschillende 
patrouilles die strijden tegen de stroperij 
en ontbossing, en die de bescherming 
van de wilde soorten verzekeren. 
Wij financieren de opleiding van de 
rangers en investeren in aangepast 
materiaal. Daarnaast organiseert 
WWF sensibiliseringscampagnes 
voor de lokale bevolking, zodat de 
bewoners alles te weten komen over dit 
herintroductieproject, en werken we met 
de bevolking samen om illegale handel in 
dieren en hout tegen te gaan. 

Als de natuurbeschermingsmaatregelen 
toegepast worden zoals voorzien, 
zal de herintroductie van de 
eerste tijgerpopulatie in de bossen 
van Mondulkiri in 2022 kunnen 
plaatsvinden. De terugkeer van de 
tijger in Cambodja zou een schitterende 
gelegenheid zijn om het ecotoerisme in 
de regio te ontwikkelen en zou een waar 
succes betekenen voor de bescherming 
van het leven in het wild.

RESULTATEN IN 2017 
Phnom Prich 

 � De afbakening van de zones van het 
natuurgebied van Phnom Prich voor 
de herintroductie van de tijger werd 
officieel goedgekeurd door de 
eerste minister. Wij wachten nu op de 
goedkeuring van het beheerplan voor 
deze gebieden door de ministerraad.

Srepok
 � Dankzij betere patrouilles is de 

toepassing van de wet verbeterd. 
We nemen een spectaculaire daling 
van het aantal vallen waar;

 � Een mobiele controle-eenheid 
werd samengesteld, bestaande 
uit twee politieagenten en een 
agent van de bosadministratie;

 � Dankzij deze inspanningen is de 
hoeveelheid bushmeat die verkocht wordt 
op de markt en in restaurants gedaald 
in de provincie Mondulkiri, van 76,19 % 
naar 52,38 % (in de stad Sen Monorom); 

 � De dichtheid van hoefdierprooien wordt 
geschat op 5 km², wat genoeg is voor 
een populatie tijgers om te overleven. 

 � KRITIEKE REGIO  Mekongregio

 � DUUR PROJECT  2016-2018

 � BUDGET € 350 000 voor 2016-2018 
(fondsen van donaties aan WWF-België)

 � DOEL  De populaties tijgers herstellen, 
diersoorten behouden en de bossen met 
elkaar verbinden in de oostelijke vlakten van 
Cambodja, in de provincie Mondulkiri 
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