INTERNATIONAAL HANDHAVEN
Tijgers, hoe staan ze ervoor in het wild ?
Eerst maar beginnen met een recent krantenbericht
uit Jakarta;
“Jakarta –19 juli 2012
De Indonesische politie heeft 14 complete lichamen
van de met uitsterven bedreigde Sumatraanse tijger in
beslag genomen tijdens een huiszoeking in Jakarta. Er
is één persoon gearresteerd, verdacht van betrokkenheid in de illegale handel van dieren uit het wild. Naast
deze 14 tijgers zijn er ook nog eens 3 luipaarden, 1
nevelpanter, 3 beren en een tijgerkop aangetroffen bij
deze verdachte” .
Opgemerkt mag nog worden dat er van deze Sumatraanse tijger nog minder dan vierhonderd stuks in
het wild leven.
Wel een geslaagde handhavingactie, maar het leven
van deze dieren kon niet meer worden gered.
In Azië zijn de populaties van de zeven nog levende
tijgersoorten in de afgelopen honderd jaar teruggelopen van naar schatting 100.000 naar nog geen
3200. Twee soorten, de Javaanse en Kaspische
tijger, zijn in de jaren ‘ 70 van de afgelopen eeuw
uitgestorven. De populaties van de vijf nog levende
soorten zijn verdeeld over kleine, gefragmenteerde
en vaak geïsoleerde landschappen, in dertien Aziatische landen. Oorzaken van deze sterke afname zijn,
naast verlies van leefruimte en menselijk ingrijpen in
het landschap, de excessieve stroperij ten behoeve
van de handel in tijger “onderdelen”.
Er is recent onderzoek gedaan naar de inbeslagnemingen in elf van de dertien landen waar de tijger
nog in het wild voorkomt. In de periode van 2000 tot
en met 2010 zijn in deze elf landen tijdens 481 handhavingacties circa twaalfhonderd tijgers in beslag
genomen. Helaas zijn de betrokken tijgers vrijwel
altijd dood of in stukken aangetroffen. Je moet
daarbij denken aan huiden, skelet of botten, klauwen
en penis. Deze delen worden veelal gebruikt in de
Traditionele geneeskunst van de betreffende landen.
India staat aan kop met 276 inbeslagnemingen,
gevolgd door. China (40), Nepal (39) Indonesië (36)
en Vietnam (28).
Aan de hand van cijfers van inbeslagnemingen kan
een beeld van de omvang van de werkelijke illegale
handel in tijgers en delen van tijgers worden verkregen. Deze ligt ongetwijfeld (veel) hoger is dan het
aantal in beslag genomen tijgers.
Een uitkomst van het onderzoek was ook dat

ondanks grote inspanningen van natuurbeschermingsorganisaties , zoals WWF, de populatie van
tijgers nog steeds afnemen.. WWF en andere Natuurbeschermingsorganisaties richten zich met name op
de bewustwording in landen waar tijgers worden
gestroopt en waar tijgerproducten worden gebruikt
en het tegengaan van stroperij. Ook is vastgesteld
dat de handhaving beter zou moeten, maar dat
daarvoor ook de politieke wil van de betreffende
regering van belang is om hiervoor mankracht en
geld beschikbaar te stellen.
Een verbetering is mogelijk te behalen door nauwere samenwerking tussen Nationale en Internationale handhaving organisaties zoals INTERPOL en
WCO (Wereld Douane Organisatie), maar ook met
Natuurbeschermingsorganisaties die veelal over de
nodige kennis en expertise beschikken.

Inbeslagneming tijger India.

Tijgerbotten.

De beantwoording van de vraag hoe tijgers er in
het wild voorstaan is jammer genoeg dat het niet
goed gaat met de tijgers. Sommige deskundigen
schatten in dat de laatste tijger 2050 niet haalt als er
geen verdere maatregelen zullen worden genomen
tot behoud van deze prachtige soort.
Bewustwording in de betrokken landen, nog betere
handhaving en vooral samenwerking van alle
betrokken partijen is van het grootste belang om
deze soort voor ons nageslacht te behouden.
Tijgerpillen uit Azië.
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