Chương trình bảo tồn rùa châu Á
& Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
Liên tục cập nhât
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,
vui lòng ghé thăm website: www.asianturtleprogram.org
www.cucphuongturtlecenter.com

Rùa răng được ấp nở thành công tại Trung tâm bảo tồn rùa –
Vườn Quốc gia Cúc Phương
Tháng tư về đã mang lại niềm vui cho các cán bộ, nhân
viên Trung tâm bảo tồn rùa (TCC) – Vườn quốc gia
Cúc Phương. Sau vài năm gián đoạn, 5 cá thể rùa răng
(Heosemys annandalii) – loài được liệt vào tình trạng
nguy cấp (EN) trong sách đỏ IUCN 2011 - đã được ấp
nở thành công tại TCC.
Vào tháng 12 năm 2012, khi cho những cá thể rùa răng
trưởng thành được nuôi nhốt khá lâu ăn trong chuồng,
một cán bộ của trung tâm vui mừng phát hiện một ổ
gồm sáu trứng rùa mới. Mặc dù được nuôi trong ao
bán hoang dã 8 năm qua tại TCC, đây là ổ trứng đầu
tiên của loài rùa răng được phát hiện tại trung tâm.
Giống như các loài làm tổ, đẻ trứng vào mùa đông
khác như rùa núi vàng (Indotestudo elongata), trứng
rùa được ấp trong phòng với nhiệt độ 26°C-28°C. Sau
gần 100 ngày ấp, những cá thể rùa mới nở sẽ được
nuôi tại trung tâm và chúng có thể gia nhập quần thể
rùa đang được nuôi ở trung tâm hoặc thả trở lại môi
trường sống phù hợp trong tự nhiên ở miền Nam Việt
Nam.
Rùa răng là loài bán thủy sinh có kích thước cơ thể lớn
nhất hiện đang được nhân nuôi tại TCC. Tất cả các cá
thể trưởng thành hiện có tại TCC đã từng là tang vật
được thu giữ trong các vụ buôn bán động vật hoang dã
trái phép. Tương tự nhiều loài rùa khác, rùa răng đang
bị nguy cấp do sự khai thác quá mức, phục vụ cho nhu
cầu về thịt, trứng, và thuốc đông y.
Năm nay, rùa răng (Heosemys annandalii) đã được đưa
vào chương trình nghị sự thường niên giữa các nước
thành viên thành viên Công ước về buôn bán quốc
tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)
nhóm họp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hiện nay, loài
rùa này được liệt kê trong Phụ lục II, bao gồm các loài
chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể xảy ra nên
việc buôn bán các loài này là đối tượng cần được quy
định chặt chẽ để tránh việc khai thác không hợp lý đối
với sự sinh tồn của chúng trong tự nhiên. Trong khuôn
khổ chương trình hội nghị CITES năm nay, các nước
thành viên đã nhất trí không cấp giấy phép xuất khẩu

các mẫu vật của loài rùa răng có nguồn gốc từ tự nhiên
cho mục đích thương mại.
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Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Liên minh vì sự sống
các loài rùa (TSA) và Tổ chức Intrepid đã hỗ trợ cho
các hoạt động của TCC.
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