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

Ông Đỗ Thanh Hào, Quản lý Trung tâm Bảo
tồn rùa Cúc Phương (TCC) tiếp nhận các cá thể
rùa từ các cán bộ Kiểm lâm Bắc Giang.
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC.

Đợt cứu hộ rùa đầu tiên tại Trung tâm Bảo tồn rùa năm 2017
Sau vụ tịch thu rùa cạn và rùa nước ngọt ở tỉnh Bắc Giang, miền Bắc Việt Nam diễn ra vào tuần trước (đã đăng trên
trang Facebook của ATP vào ngày 29/03/2017), hôm nay, ATP và TCC đã thực hiện đợt cứu hộ đầu tiên của năm
2017 tại tỉnh Bắc Giang. Trong một tuần vừa qua, trạm kiểm lâm thành phố Bắc Giang đã chăm sóc những cá thể này
trong khi vụ việc đang được xử lý và các cá thể rùa bị tịch thu được xác nhận là đang bị vận chuyển trái phép và sẽ
được chuyển giao tới Trung tâm Bảo tồn rùa (TCC) tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Tổng cộng có 11 cá thể rùa thuộc ba loài trong đó bao gồm 04 cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum), 02 cá
thể rùa núi viền (Manouria impressa), và 05 cá thể rùa đất lớn (Heosemys grandis) từ vụ tịch thu được chuyển giao an
toàn đến Cúc Phương ngày hôm nay. Những cá thể này sẽ được cứu hộ, phục hồi tại khu vực cách ly trong ba tháng
tới. Tuy nhiên, do bị vận chuyển trong điều kiện nghèo nàn, một số cá thể rùa từ vụ việc kể trên có thể không qua
khỏi. Chúng tôi hy vọng có thể bắt đầu thả một số cá thể về tự nhiên trong tương lai.
Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tịch thu và chuyển giao các cá thể rùa kể
trên về TCC.
Để có thể tái thả những cá thể này về tự nhiên, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn, xin hãy đóng góp thông qua
trang web của chúng tôi tại http://www.asianturtleprogram.org/pages/support_atp.html
Thông cáo báo chí: Nguyễn Thu Thủy - ATP

Ngày 04 tháng 04 năm 2017

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

Một số cá thể rùa lớn rùa núi viền (Manouria
impressa) và rùa răng (Heosemys annandalii) được chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển.
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Các cá thể rùa đầu to được tách riêng để giảm
thiểu và phòng tránh sự căng thẳng. Nếu được
giữ cùng nhau, các cá thể này có thể đánh nhau
và gây thương tích cho các cá thể khác.
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC.

Đội cứu hộ từ Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc
Phương và Chương trình Bảo tồn rùa châu Á
chuyển các cá thể rùa lên xe cho chuyến đi về
Vườn quốc gia Cúc Phương.
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC.

