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

Các cá thể rùa đầu to được giữ riêng biệt.
Ảnh: Jonathan Sander – TCC

Kêu gọi khẩn cấp để cứu 68 cá thể rùa đầu to nguy cấp
tại Việt Nam
Cán bộ Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương đã
làm việc không nghỉ trong suốt 14 tiếng từ đêm
qua trong vụ giải cứu gần đây nhất. Theo đó, một
vụ tịch thu gồm 69 cá thể rùa với 68 cá thể rùa
đầu to (Platysternon megacephalum) và một cá
thể rùa núi viền (Manouria impressa) đã diễn ra ở
Ninh Bình. Tất cả rùa đầu to đều được bọc trong
tất hoặc túi lưới, một số trong số chúng bị thương
nghiêm trọng ở đuôi và các chi và bị phủ một lớp
bột chưa rõ nguồn gốc. Bột này có thể được nhồi
vào dạ dày của rùa để làm chúng tăng cân trong
buôn bán trái phép.
Do bản tính hung dữ, rùa đầu to cần được nuôi
riêng ré trong các thùng chứa với nước sạch.
Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương hiện đang bị
quá tải và không có đủ thùng và nguồn lực để cứu
hộ, chữa trị cho tất cả các cá thể rùa trên. Chúng
tôi cần xây thêm khu chuồng cách ly, thêm trang
thiết bị và tuyển thêm các nhân viên chăm sóc.

Các cán bộ TCC và ATP đang tháo bỏ lớp tất và túi lưới bọc kín
các cả thể rùa đầu to. Ảnh: Jonathan Sander – TCC

Nếu bạn muốn hỗ trợ chúng tôi, vui lòng xem và
làm theo các cách dưới đây:
1. Thông qua Paypal sử dụng địa chỉ email
support@asianturtleprogram.org
2. Hoặc chuyển khoản chuyển tới tài khoản
ngân hàng của chúng tôi:
Số tài khoản: 0451370317132 (USD) /
0451000317131 (VND)
Tên tài khoản: Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh Thành
Công
Địa chỉ: Lô 3 Ô 4.1, Chung cư Hoàng Đào
Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội,
Việt Nam
Mã Swift / bic: bftvvnvx045

Các cá thể rùa được đặt trong thùng rùa được thiết kế đặc biệt
để giữ chúng riêng biệt trong quá trình vận chuyển đến TCC.
Ảnh: Jonathan Sander - TCC

3. Hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn
mong muốn tham gia chương trình tình
nguyện của chúng tôi. Để biết thêm thông
tin, xin vui lòng xem chi tiết tại đường link
https://goo.gl/e8ciWa
Ngoài ra, vụ tịch thu này còn bao gồm 1 cá thể
beo lửa, 20 tay gấu, 4 kg vảy tê tê, và 32 cá thể Tê
tê Java. Số động vật trên có nguồn gốc từ Lào và
đang được chuyển đến Ninh Bình trên xe khách
chạy tuyến Ninh Bình - Luang prabang.
Đỗ Thanh Hào, Trung tâm bảo tổn rùa Cúc
Phương (TCC)
Ngày 20 tháng 10 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) 24 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:
info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org/tcc-home-page.html
Facebook: www.facebook.com/TurtleConservationCenter

Do không có đủ thùng và không gian, chúng tôi đã phải
chồng 3 thùng chứa lên nhau, đặt trong phòng điều hoà.
Ảnh: Jonathan Sander – TCC

