
NEPAL I Nepal is wereldkampioen in tijgerbescherming. Het land zorgde in 12 jaar tijd 
voor een verdrievoudiging van het aantal tijgers op zijn grondgebied. 

In 2010 maakten dertien landen waar tijgers leven 
de afspraak om de soort te beschermen. Ze noem-
den hun plan ‘TX2’, tijgers maal twee. De landen 
gingen aan de slag om het aantal tijgers in 12 jaar te 
verdubbelen. Eind 2022 zouden ze hun aanpak 
evalueren. En zo gebeurde het ook. Van de dertien 
landen scoorde Nepal het best. Het land deed het 
zelfs beter dan het afgesproken plan: het aantal 
tijgers was in 12 jaar tijd verdrievoudigd!

Red de tijger 
Aan het begin van de 20ste eeuw waren er nog meer 
dan 100.000 tijgers in het wild. In 2010, ongeveer 
een eeuw later, was dat aantal met 90% afgenomen. 
Het was dus dringend tijd voor actie. Anders zou-

den tijgers binnen enkele jaren alleen nog in  
dierentuinen te zien zijn. De landen bedachten 
plannen en kregen hulp van buitenlandse 
natuurorganisaties. Ze pakten stropen hard aan en 
beschermden het leefgebied van de dieren. 

Boetes en straffen
Stropen is het illegaal doden van dieren. Het is al 
heel lang verboden om tijgers en bepaalde andere 
dieren te doden. Maar toch wordt het nog steeds 
gedaan. Sommige dieren worden gedood voor het 
plezier. Jagers gaan dan trots met hun vangst op de 
foto. Er zijn ook mensen die buit willen slaan uit het 
doden van dieren. Ze verkopen dan bijvoorbeeld 
tijgerbotten aan Chinezen. In China geloven 
mensen dat tijgerwijn – gemaakt van die botten – je 
de kracht van een tijger geeft. Nepal voerde dus de 
controle op stroperij stevig op. Het land zette 
parkwachters en zelfs soldaten in om de 
natuurgebieden waar de tijgers leven te bewaken. Er 
staan ook hoge boetes en straffen op het stropen.

Red ook de mens
Ondertussen komt er ook kritiek op het bescher-
men. Het aantal mensen dat aangevallen wordt door 
tijgers stijgt immers ook. Nepalezen die aan de rand 
van de jungle wonen, lopen gevaar. Ze moeten de 
jungle af en toe in om grondstoffen te halen. Maar 
dan komen ze in het leefgebied van de tijger. Zieke 
of oude tijgers worden door hun soortgenoten naar 
de rand van de jungle gedreven. De mens vormt in 
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Een tijger aan de rand van de jungle in Bardia, Nepal.
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Tx2, een plan van 
12 jaar? 
Een plan maken van 12 jaar 
lijkt wat gek. Waarom geen 
10 jaar? Dat is toch een mooi, 
rond getal! Dat komt omdat 
2010 het Jaar van de Tijger 
was in de Chinese jaarkalen-
der. Elk jaar krijgt daar een 
ander dier. De kalender is 
verdeeld in periodes van 12 
jaar. Dus 2022 was opnieuw 
het Jaar van de Tijger. Dit 
jaar is het Chinees nieuwjaar 
op 22 januari. Dan begint het 
Jaar van het Konijn. 

die rand een gemakkelijke prooi. De Nepalezen vragen nu om ook aan 
hen te denken. De regering moet een plan maken om zowel de tijger als 
de mens te beschermen. 

Twee jonge wilde tijgers in Nepal.

Fo
to

 iS
to

ck
 - 

U
to

pi
a_

88




