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Neushoorns
gered,al was het
rnaarvoor de toerist
Van eenonzer verslaggeefsters
ZEIST-,,Als we nu niets doen,
loopt er over tien iaar geen
zwarte neushoorn meer rond."
Directeur Halbertsma van het
Wereld Natuurfonds zei dat als
toelichting op de gisteren begonnen spoedactie voor het
behoud van de zwarte neushoorn.

rond een aantalpardraadhekken
dat
om te voorkomen
kenplaatsen,
de dierepzichbuitenhet beschermde gebiedbegeven.

ver'
Zo nodigzullenook neushoorns
plaatstwordenvanonveiligegebieDatlaat'
den naarde natuurparken.
ste is een riskanteoperatie:de dieren moeten verdooÍd worden,
waarbijhet gewichtjuist geschat
Het WNF wil op korte termijn moet worden,omdatde verdoving
uit eenverdovingspis750000 gllden bij elkaarbrengen - toegediend
te redden. tool dat vanuit een helikopter
om de zwarteneushoorn
Datgeldis vooralnodigom de die- wordt afgevuurd- andersniet eftegenstro- fectief is. Ook het vervoervan de
renbeterte beschermen
kilo
persdie het op hunhoornshebben tussende drie-en vierduizend
voorzien.Eénkilohoornlevertbijna wegende zwaargewichtenlevert
evenveelop alseenkilo goud,zo'n problemenop.
24 000 gulden.Dehoornwordt ver- Het WNF probeertde regeringen
landente bewewerkt tot eeri poeder waar met van de Afrikaanse
landengenees- genmeete werkenaande beschernamede Aziatische
krachtigewerlSingaan toekennen. ming van de zwarteneushoornen
middel de handelin hoornverbieden.Dat
Ook als potentieverhogend
Perschef
Vander
is het zeerin trek. In Noord-Jemen zalnietmeevallen.
om Giessen:,,De politiekesituatie in
wordt de hoornook afgeslepen
als lemmetvoor een dolk dienstte dezelandenis zeldenstabielen het
doen; in die contreieneen gewild zijnvaakde hogerekaders,inclusief
ledenvande regeringdie betrokken
mannelijkheidssymbool.
Er wordenzo'n 2 000 zwarteneus- zijn bij de handel in hoorn." In
probeertmende reliIn totaal Noord-Jemen
hoornsperjaarafgemaakt.
over te halenzich
levennog 4000 vandeze'puntliP- gieuze.leiders
pen', verspreidin Kenia,Tanzania, tegen het gebruik van de neusZambiaen in Zimbabwe,waarzich hoorn-hoornuit te sprekenen dit
dan- alsalternatiefde grootsteconcentratiebevindt. lichaamsdeel
Er is dus haastgebodenbij de red- bij de waterbuffelte amputeren.
Diemoetgeldópleveren
dingsactie.
aante schaffendie B'ljnaantiek
om helikopters
ingezetkunnenwordenbij de be- De neushoornis een bijnaantieke
jaren.
wakingvan in wildparkenlevende diersoorten leeftal miljoenen
neushoorns.
Ookwil het WNFdoor Uitstervenvan de soort betekent
zonnepanelengwoedde schrik- een verstoringvan het ecologisch
evenwicht.Het WNFvoertook aan
in
bij het landschap
dat neushoorns
Afrika hóren, en een trekpleister
voor de toeristenvormen.Safari's
zijnminderaanzonderneushoorns
trekkelijkgn leverenminderdeviezen op. Er is voor de AÍrikaanse
belandendusook eeneconomisch
langmee gemoeid.
Het is de vraag of dat financiële
profijt ook aan de bevolkinEten
van
goedekomt.KeesvanTeeÍfelen
de StichtingToerisme& DerdeWereldzegt,,dater vaakslordigwordt
omgesprongenmet de belangen
vande kleineboerenen nomadenin
Zewordensomsverde wildparken.
'mindere' gebieden.
dreven naar
Meertoerismenaarde wildparken
te zijn, als er
hoeft niet schadelijk
met
maarrekeningwordt gehouden
vande oorspronkelijke
de belangen
bewoners.Deinkomstenuit het sazoudenbij voorbeeld
fari-toerisme
aande bewonersvan het parkten
goedemoetenkomen."

