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

Cá thể rùa cổ sọc này chắn đã phải trải qua nhiều

cuộc chiến; mai rùa bị tổn thương nghiêm trọng,
vỡ và nứt ở nhiều nơi nhưng đã lành lại từ lâu..
Ảnh: Nguyễn Hồng Quang - ATP

Thêm một cá thể rùa cổ sọc sẽ gia nhập vào quần thể rùa ở
Trung tâm bảo tồn rùa tại Vườn quốc gia Cúc Phương
Vào ngày 21/10/2016, một người đàn ông tên Minh đã
liên hệ Chương trình bảo tồn rùa Châu Á (ATP) ở Hà
Nội để tìm giải pháp cho một vị khách không ngờ. Minh
đang đi bộ về nhà trên con phố Định Công đông đúc tại
phường Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, thì bắt gặp cá
thể rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) nằm trong Danh mục
Nguy cấp trong Sách đỏ IUCN 2016. Đây có lẽ không
phải là nơi bạn thường xuyên có thể nhìn thấy các động
vật hoang dã. Vào ngày 22/10/2016, cá thể này được
chuyển đến Văn phòng ATP ở Hà Nội. Con vật này chắc
chắn đã phải trải qua nhiều cuộc chiến; mai rùa bị tổn
thương nghiêm trọng, vỡ và nứt ở nhiều nơi nhưng đã
lành lại từ lâu. Với cân nặng 1.05 kg và chiều dài cơ thể là
177.3, dường như cá thể này đã trốn ở nơi nào gần đó.
Cá thể này sẽ nhanh chóng được chuyển tới Trung tâm
Bảo tồn rùa (TCC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương để gia
nhập vào nhóm rùa đang được nhân nuôi tại trung tâm.
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà - ATP
Tháng 11 năm 2016
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