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

Một cá thể rùa non được tìm thấy trong khu vực chuồng
chuồng nuôi nhốt. Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP

Vườn quốc gia Cúc Phương thành công trong việc
nhân giống rùa Trung bộ năm 2015
Mặc dù có một số sự thay đổi ở khu chuồng, với
việc xây dựng các bể nuôi an toàn cho các cặp rùa
rùa Trung bộ (Mauremys annamensis) bố mẹ, năm
2015 đã chứng kiến sự thành công trong công tác
nhân nuôi sinh sản của loài tại Trung tâm bảo tồn
rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, Việt
Nam. Trong số 25 con non mới được ấp nở tại trung
tâm, một số trong đó được tìm thấy trong các ao và
suối thuộc khu vực nuôi bán hoang dã.
Rùa Trung bộ được xem là một trong những loài rùa
nguy cấp nhất thế giới do ảnh hưởng của tình trạng
mất môi trường sống là các vùng đất ngập nước tại
các đồng bằng nhỏ, hẹp ở miền trung Việt Nam.
Loài động vật đặc hữu này cũng đang phải chịu áp
lực rất lớn từ tình trạng buôn bán động vật hoang
dã bất hợp pháp đang diễn ra khá phổ biến. Chương
trình nhân nuôi bảo tồn rùa Trung bộ tại TCC là
một phần trong dự án hợp tác với Chương trình bảo

rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar
Conservation (IMC) và các vườn thú để nhân giống
loài rùa quý, hiếm này và thả về tự nhiên trong
tương lai.
Cùng với khu chuồng nuôi mới khang trang hơn,
chúng tôi hy vọng năm 2016 sẽ là một năm thành
công hơn nữa. Phần mềm quản lý động vật trong
điều kiện nuôi nhốt (studbook) cũng được sử dụng
để hỗ trợ quản lý việc ghép đôi và sinh sản của quần
thể rùa tại Trung tâm trong dài hạn.
Nếu bạn muốn hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của
loài rùa Trung bộ và các loài khác tại TCC, vui lòng
truy cập: http://www.asianturtleprogram.org/pages/
support_atp.html
Thông cáo báo chí: Tim McCormack – ATP/IMC &
Đỗ Thanh Hào – TCC
Ngày: 01/02/2016

Chúng tôi xin cảm ơn các tổ chức và cá nhân sau đã
hỗ trợ TCC trong năm 2015: ông Herbert Becker, Hiệp
hội động vật học London, vườn thú Munster, vườn thú
Rotterdam Zoo, và vườn thú Cleveland Metroparks

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar
Conservation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram
Trung tâm Bảo tồn Rùa - Vườn Quốc gia Cúc Phương
Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0) 3 0384 8090
Email: haodt.turtleconservation@gmail.com
Website: www.asianturtleprogram.org/tcc-home-page.html
Facebook: www.facebook.com/TurtleConservationCenter

Việc tìm kiếm các cá thể rùa non không hề đơn giản nhưng cần
thiết để chuyển chúng đến các bể nuôi an toàn.
Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP

Tìm kiếm các cá thể rùa non trong khu vực chuồng
nuôi luôn là một công việc thú vị.
Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP

Một trong các ổ trứng có cá thể rùa non nở thành công.
Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP

