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ARCO-Nepal(Amphibian andReptileConservationofNepal)
houdt zich bezig met de verspreiding van herpetologische
kennis. Een van de kerntaken is het vergroten van kennis
over de biologie, systematiek en bescherming van amfibien
en reptielen in Nepal, in het bijzonder de bescherming van
schildpadden die bedreigdwordenmet uitsterven.
De naam en het symbool van deze conservatievereniging
gebruikt een Engelse afkorting om de officiele taal van Nepal
te gebruiken en te benadrukken van een internationaal
georienteerde samenwerking.Arco beteken ook „de boog", in
ons geval een regenboog die symbool staat voor de natuur,
omgeving en ecologie die onze inspanningen overbrugt en
beschermd.
Het hoofddoel van ARCO is het onder-steunen van het
schildpaddenbescher-mingsproject dat goedgekeurd is door
deNepaleseoverheidinjanuarie1997.
Naast de dringende oprichting en realisatie van dit
beschermingsproject is er een grote behoefte aan het
registreren van de grotendeels nog niet onderzochte amfibien
en reptielen fauna van Nepal. De ARCO-Nepal vereniging
probeert de interesse rond de actuele problemen en de
geplande zaken. Lezingen, evenementen en publicaties
informeren leden maar ook niet leden over de
beschermingsmaatregelen als mede de laatste
wetenschappelijkeresultatenaangaandede herpetologievan
Nepal. Schildpadbescherming vraagt om veel idealismeen
inzet.
Recentelijk is er een boek uitgebracht met de titel
„Amphibians and reptiles of Nepal". (ISBN 3-904144- 79-0)
een uitgebreidt werk waarin 50 soorten amfibien en 130
reptielen soorten worden behandeld. Vele tekeningen, foto's
enillustratiesverduidelijkendegebodeninformatie.

SchildpaddeninNepal
In Nepal komt een groot aantal schildpadsoorten voor
waaronder Indotestudo elongata, Melanochelys trijuga,
Melanochelys tricarinata, Morenia petersi, Khachuga
dhongoka, Kachuga flaviventris, Kachuga tectum, Kachuga
smithi, Lissemys punctata, Chitra indica. Aspideretes
gangeticus, Aspideretes hurum. Aan delijst met schildpadden
zijn zelfs pas in 2001 toegevoegd Cyclemys oldhamii en
Pangshura tentoria circumdata waargenomen door de
medewerkersvan ARCO-Nepal.
Deze soorten worden ernstig bedreigd. Vervuiling van het
vloedsysteem door industrie en gemeenschappen. Ontbossing van de levensgebieden van de schildpadden.
Stuwdamen verhinderen na de moeson de terugkeer van
schildpadden naar de oorspronkelijke levensgebieden. Dit
probleem geldt overigens ook voor de Gangesgaviaal en
Gangesdolfijn. Schild-padden dienen ook als voedsel dienen
voor de arme Nepalese bevolking. Ook worden er touristensouvenirsvanschildpaddengemaakt.
Ook is er een levendige illegale handel via de open grenzen
van Nepal naar Bangladesh, India of China. Dankzij ARCONepal zijn de eerste nationale beschermingsmaatregelen
genomenvoor deschildpadden vanNepal.
Het NSVnatuurbeschermingsproject
Dit jaar heeft de NSV een project van ARCO NEPAL
gekozenalsnatuurbescher-mingsproject.
Het project bestaat uit de realisatie van kweek- en
huisvestingvijvers in twee nationale parken. In het Koshi
Tappu Wildlife reservaat worden twee vijvers gerealiseerd
met omheining. Deze vijvers zijn gepland naast het
bezoekersinformatie-centrum.
De realisatie van vijvers in het Bardia Nationale Park is
geplanned maar de uitvoering is in afwachting. Uw bijdrage is
goed besteed en zal de schildpadden in Nepal zeker ten
goedekomen.
Bent u geinteresseerd geraakt in het werk van ARCOnepal
dankunt uopinternet lezen wat er zoalsgebeurt .
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