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

38 cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm được chuyển giao về
Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Pù Mát
Vào ngày 26 tháng 07 năm 2017, Trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh
Nghệ An đã tiếp nhận 38 cá thể rùa thuộc ba (03) loài
khác nhau. Trong đó bao gồm 26 cá thể rùa hộp trán
vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), 11 cá thể rùa bốn
mắt (Sacalia quadriocellata), và một cá thể rùa sa nhân
(Cuora mouhotii). Theo đó, số rùa trên được một đối
tượng thu mua từ nhiều nguồn khác nhau tại các thời
điểm khác nhau. Cả ba loài rùa trên đều có phân bố tại
Vườn Quốc gia Pù Mát và các khu vực rừng thuộc quốc
gia láng giềng, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Số rùa
trên được Công an huyện Đô Lương phát hiện và tịch
thu. Đô Lương là một huyện thuộc tỉnh Nghệ An, cách
Vườn Quốc gia Pù Mát khoảng 60km về phía Tây.
ATP LƯU Ý: Chương trình bảo tổn rùa châu Á đã tiến
hành các khóa tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho Trung tâm
cứu hộ động vật hoang dã Pù Mát trong công tác cứu hộ
và bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt. Tuy nhiên,
với sự gia tăng nhanh chóng của các vụ tịch thu trong
thời gian gần đây, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
Pù Mát hiện đang rất cần các hỗ trợ về thú y và chuyên
môn.

Các cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons)
được ghi nhận trong vụ tịch thu này với nhiều kích cỡ, độ
tuổi khác nhau. Trong đó, có gần 10 cá thể có trọng lượng
nhỏ hơn 200 gram.
Ảnh: Nguyễn Thị Nga – Vườn Quốc gia Pù Mát.
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Tương tự như các cá thể rùa hộp trán vàng miền bắc, nhiều
cá thể ở độ tuổi con non và bán trưởng thành của loài rùa bốn
mắt (Sacalia quadriocellata) cũng đã được ghi nhận trong vụ
tịch thu này. Ảnh: Nguyễn Thị Nga – Vườn Quốc gia Pù Mát.

