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

Các cá thể rùa ba gờ được Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng
chuyển giao. Ảnh: Nguyễn Đức Lượng

Giải cứu rùa ở thành phố Đà Nẵng
Vào ngày 20 tháng 07 năm 2015, 20 cá thể rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga) đã được Chi cục Kiểm lâm thành phố
Đà Nẵng chuyển giao thành công tới Trung tâm bảo tồn
Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương. Những cá
thể rùa này đã được Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng thu giữ
từ một nhà buôn trái phép ở xã Hòa Châu, huyện Hòa
Vang sáu ngày trước đó. Hiện tại, sau khi tiếp nhận về Cúc
Phương, các cá thể này đang được chăm sóc tại khu vực
cách ly của TCC. Rùa ba gờ, phân bố tự nhiên tại khu vực
miền Nam Việt Nam với các đặc điểm sinh thái riêng biệt,
khó có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện nuôi nhốt
hiện tại ở TCC. Do đó, TCC mong muốn có thể sớm thả lại
các cá thể rùa này về lại môi trường hoang dã phù hợp ở
miền Nam Việt Nam – nơi loài thường được ghi nhận.
Rùa ba gờ được đánh giá là loài Sắp nguy cấp (Vulnerable)
theo sách Đỏ IUCN năm 2015. Ngoài tự nhiên, loài này đối
mặt với nguy cơ lớn từ nạn săn bắt trái phép, chủ yếu cho
nhu cầu thực phẩm tại địa phương và Trung Quốc. Trong
thời gian gần đây, rùa ba gờ là loài thường được ghi nhận
trong các vụ buôn bán rùa trái phép ở khu vực miền Trung
Việt Nam.
Để hỗ trợ thả rùa ba gờ về tự nhiên, vui lòng gửi email tới:
support@asianturtleprogram.org hoặc bạn có thể tài trợ qua
trang web www.asianturtleprogram.org/pages/support_atp
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Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Trần Minh Triết, Chi
cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng và các cán bộ kiểm
lâm Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu và phối hợp chuyển giao
các cá thể rùa cho Trung tâm bảo tồn Rùa (TCC). Chúng
tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Vườn thú Cleveland Metroparks và Quỹ bảo tồn toàn cầu Disneyđã tài trợ cho hoạt
động cứu hộ của trung tâm.
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