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 đầu to (Platysternon megacephalum), được
giải cứu từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái
phép, và hiện đang được chăm sóc, phục hồi sức khỏa
tại Trung tâm Bảo tồn Rùa - Vườn quốc gia Cúc Phương.
Ảnh: Ben Tapley

Video ngắn về Dự án xây dựng chuồng nuôi với thác nước
nhân tạo cho Rùa đầu to ở Việt Nam.
Tại Vườn Quốc gia Cúc Phương ở phía Bắc Việt Nam, chúng tôi đang tiến hành xây dựng những khu chuồng
kiên cố ngoài trời với thác nước nhân tạo cho loài Rùa đầu to nguy cấp (Platysternon megacephalum). Loài rùa
này cần nguồn nước ngọt, sạch, và mát để sinh tồn, nhưng với bản tính hung hãn, không thể nuôi các cá thể
của loài theo nhóm. Kể từ năm 2015, gần 200 cá thể được giải cứu và chuyển giao từ các vụ buôn bán động vật
hoang dã, với rất nhiều cá thể bị thương nặng, Trung tâm đã cứu sống và hồi phục cho khoảng 75% số rùa kể
trên. Hiện tại, chúng tôi hy vọng có thể duy trì một nhóm nhỏ rùa tại trung tâm cho mục đích nghiên cứu và
nhân nuôi. Trong mùa xuân năm 2017, chúng tôi hy vọng có thể thả phần lớn những cá thể này về tự nhiên.
Trong video này, các nhân viên Trung tâm Bảo tồn Rùa Cúc Phương với sự hỗ trợ của Chương trình Bảo tồn
Rùa châu Á đã tiến hành xây dựng nguyên mẫu thác nước nhân tạo ngoài trời đầu tiên. Chúng tôi hy vọng các
chú rùa sẽ hạnh phúc hơn khi ở trong ngôi nhà mới của mình, và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn khi
xem video này.
Nếu bạn thích các hoạt động của chúng tôi, xin hãy quyên góp thông qua Paypall Paypal tại support@asianturtleprogram.org hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email phía trên.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ chúng tôi trong công tác cứu hộ và bảo tồn và các
Cơ quan chức năng Việt Nam đã giải cứu những cá thể rùa này.
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