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Het verzet tegen de illegale jacht op beschermde soorten in Dersim in Noord-Koerdistan is
doeltreffend geweest. Het gouverneurschap heeft de jacht op wilde dieren door de hele
provincie verboden.
Na een golf van protesten tegen de illegale jacht op beschermde dieren in de NoordKoerdische provincie Dersim, heeft het gouverneurschap de jacht op wilde dieren verboden.
Het verbod betreft het illegaal stropen van dieren zoals de wilde geit, de lynx, otters, bruine
beren, patrijzen, wolven en andere soorten en is van toepassing in de hele provincie.
In een verklaring over het verbod staat het volgende: “De provincie is een belangrijke
habitat voor talloze endemische plantensoorten en dieren in het wild. Helaas zijn sommige
van onze berggeiten beschoten door trofeejagers die niet uit onze provincie komen. Deze
stropers werden geïdentificeerd en gestraft. In het bijzonder zijn wilde geiten erg belangrijk
voor de bevolking van deze regio. We zullen ons blijven inspannen voor het voortbestaan
van deze dieren”.
In Dersim proberen milieuactivisten al jaren een algemeen jachtverbod uit te vaardigen. Tot
dusverre zijn de overeenkomstige aanvragen bij de jachtafdeling van het ministerie van
Milieu en Stadsontwikkeling mislukt. Sinds begin januari is ook bekend geworden dat een
groep van 14 trofeeënjagers zich in de provincie beweegt, een golf van protesten zwelt daar
weer op. De stropers, speciaal afkomstig uit het buitenland, hadden talloze wilde zwijnen
illegaal gedood en schepten daarover op in de sociale media. Als gevolg daarvan diende de
provinciale orde van advocaten een klacht in.
Dergelijke jachten in Dersim worden meestal aangeboden door touroperators in Turkse
toeristische gebieden zoals Antalya en Burdur. Zogenaamde ‘hobbyjagers’ betalen ongeveer
7.000 euro om een wild dier te kunnen doden. Volgens de wet moeten “jachttoeristen” door
Scouts nadrukkelijk naar oudere dieren worden geleid, maar de praktijk ziet er anders uit.
De massa’s sneeuw veroorzaken problemen voor zowel mensen als wilde dieren. Voor veel
dieren is de situatie kritiek vanwege het voedseltekort. Op zoek naar voedsel verlaten
soorten zoals de berggeit of de Europees-Aziatische lynx hun habitat in de rotsachtige
gebieden met bergbossen. Bovendien, is de periode januari – februari de paringsperiode van
de wilde geiten. Volgens milieuactivisten uit de regio vinden de jachtreizen naar Dersim in
dit stadium plaats om zo veel mogelijk dieren illegaal te doden.
Op 3 februari vindt er een protestbijeenkomst plaats in het Kadikoy-district van Istanbul. De
organisatoren pleiten voor zwaardere straffen en maatregelen om trofeejagers op lange
termijn te ontmoedigen om illegaal te jagen. Het protest begint om 13.00 uur lokale tijd
tegenover de Süreyya-opera op Bahariye Caddesi.
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Disclaimer: De opvattingen en meningen in dit artikel zijn die van de auteur en
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van Koerdisch
Nieuws.

