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 hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons), loài cực kỳ
nguy cấp theo Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên
Quốc tế (IUCN), Phụ lục II, Công ước quốc tế về buôn bán các
loài có nguy cơ bị tuyệt chủng (CITES), và được bảo vệ bởi Nghị
định 160/2013/NĐ-CP. Ảnh: Nguyễn Đức Lượng- TCC.
Photo by: Nguyen Thu Thuy - ATP

Thêm 46 cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm được cứu hộ
Mặc dù mới bắt đầu mùa mưa ở Việt Nam, các vụ
buôn bán trái phép các loài rùa nguy cấp, quý, hiếm
đã diễn ra mạnh mẽ.
Theo đó, vào 4h30 chiều ngày 24 tháng 05 năm 2016,
Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phát hiện đối
tượng Nguyễn Mạnh Hiệp, sinh năm 1990 tại thôn 1,
Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình điều khiển xe máy chở
hai thùng các-tông và 1 túi xách màu đen lưu thông
trên quốc lộ 1A. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng
phát hiện 72 cá thể rùa thuộc 07 loài gồm có: 23 cá
thể rùa hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons),
01 cá thể rùa hộp trán vàng miền trung (Cuora bourreti), 08 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa), 07
cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum), 06 cá
thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 01 cá thể rùa cổ
sọc (Mauremys sinensis), và 26 cá thể rùa đất Sê-pôn
(Cyclemys oldhami). Trong số này, bốn loài rùa đầu
tiên đã được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Một ngày sau đó, toàn bộ số rùa kể trên đã được
chuyển giao thành công tới Trung tâm Bảo tồn rùa
thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương. Các vụ tịch thu,
chuyển giao và cứu hộ các loài rùa nguy cấp, quý,
hiếm trong năm 2015 và sáu tháng đầu năm 2016
cho thấy sự thay đổi tích cực trong công tác thực
thi pháp luật về bảo về các loài rùa cạn và rùa nước
ngọt của tại Việt Nam trong những năm qua.
Hiện tại, TCC đang phải đối mặt với một thách thức
lớn trong việc chăm sóc một số lượng lớn các cá thể
rùa được tịch thu và chuyển giao từ các vụ buôn bán
trái phép trong năm 2015 và 2016. Chúng tôi muốn
gửi lời cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, ủng
hộ các hoạt động cứu hộ của TCC, và chúng tôi sẽ
cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng
tôi không có đủ nhân viên để chăm sóc cho tất cả
các cá thể rùa cũ và mới, rất nhiều trong số đó cần
được chăm sóc y tế chuyên sâu.

Hãy ủng hộ cho các nhân viên chăm sóc, công tác
cứu hộ động vật hoặc trang thiết bị cơ bản.
Nếu bạn muốn hỗ trợ, vui lòng truy cập: http://
www.asianturtleprogram.org/pages/support_atp.
html. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp nhận các tình
nguyện viên, xin vui lòng liên hệ với ATP tại info@
asianturtleprogram.org nếu bạn quan tâm đến hoạt
động tình nguyện tại Trung tâm.

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
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Thông cáo báo chí: ATP
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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

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các tổ chức World
Land Trust, Bristol Zoo, Zoological Society of London, Bristol Zoo, Cleveland Metroparks Zoo, Wildlife
Conservation Society, và Turtle Survival Alliance
đã ủng hộ và tài trợ cho các hoạt động
cứu hộ và chữa trị cho các cá thể rùa tại
Trung tâm.

Ảnh dưới: Các cá thể rùa hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại khu
vực cách ly của Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc Phương. Các cá thể rùa bị
buôn bán trái phép thường mất một vài tháng để hồi phục sức khỏe.
Tuy nhiên, một số cá thể quá yếu, bị ốm hoặc stress có thể sẽ không
vượt qua được giai đoạn này. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP.

Ảnh trái: Tiếp nhận chuyển giao rùa từ Công an huyện Duy
Tiên. Các cá thể rùa được chuyển giao sẽ góp phần hình
thành quần thể lớn nhất của loài rùa hộp trán vàng miền
bắc trong điều kiện nuôi nhốt tại Việt Nam. Hy vọng rằng,
một số cá thể sẽ sớm được thả về tự nhiên.
Ảnh: Nguyễn Đức Lượng – TCC

