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In de streek van Dawna-Tenasserim, op het grensgebied van Myanmar en 
Thailand, vinden we nog een van de grootste tijgerpopulaties ter wereld. Een 
netwerk van beschermde gebieden van meer dan 30 000 km² herbergt niet 
minder dan 200 tijgers, ongeveer 5 % van de wilde tijgerpopulaties ter wereld. 
Maar de bossen van Dawna-Tenasserim worden zwaar bedreigd door de 
ontbossing. Bovendien vormt de stroperij de belangrijkste bedreiging voor de 
tijgers en andere soorten die in de bossen leven. 

WWF werkt er ten eerste aan het behoud van de bossen en de wilde dieren, 
met een speciale focus op tijgers en olifanten. Als tweede pijler behouden en 
verbeteren we de verbinding tussen natuurgebieden. WWF spant zich ook in 
om de impact van de weg van Dawei die in aanleg is te minimaliseren. Ten 
derde doen we aan onderzoek en monitoring, en ten slotte lobbyen we voor 
beleidsveranderingen en sensibiliseren we de samenleving voor effectiever 
natuurbehoud.

RESULTATEN IN 2017 
Een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met WWF-Thailand, waarbij 164 cameravallen 
werden geïnstalleerd op 82 sites, heeft tot de volgende bevindingen geleid:  

 � 6 kleine tijgers hebben het daglicht gezien in de nationale 
parken van Mae Wong en Klong Lan;

 � De aanwezigheid van 10 volwassen tijgers, 6 vrouwtjes en 4 
mannetjes, werd bewezen dankzij de cameravallen; 

 � Het aantal volwassen vrouwtjes stijgt met gemiddeld 25 % per jaar 
en het aantal welpen is verdubbeld sinds de laatste telling;

 � De luipaarden- en de Aziatische wilde hondenpopulaties 
zijn met 9 % en 16 % gegroeid sinds 2014. 

 � KRITIEKE REGIO  Mekongregio

 � DUUR PROJECT  2016-2018

 � BUDGET € 150 000 voor 2016-2018 
(fondsen van donaties aan WWF-België)

 � DOEL  De ecosystemen van Dawna-
Tenasserim behouden door het beschermen 
en verbinden van de natuurlijke habitats en 
de ecosysteemdiensten behouden voor de 
bevolking van Myanmar en Thailand

 � PARTNERS  WWF-Thailand, WWF-Myanmar
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