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

Ba cá
thể rùa đầu to (Platysternon
megacephalum) được cứu hộ tại tỉnh Quảng
Ninh. Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC.

Tỉ lệ tử vong cao của các loài rùa cạn và
rùa nước ngọt Việt Nam
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2018, một nhóm nhỏ
các cá thể rùa, bao gồm 03 cá thể rùa đầu to
(Platysternon megacephalum) nguy cấp, 05 cá thể
rùa hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons)
cực kỳ nguy cấp, và 01 cá thể rùa bốn mắt (Sacalia
quadriocellata) nguy cấp đã được chuyển đến
Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc
gia Cúc Phương, Việt Nam
Đáng buồn thay khi 13 cá thể trong tổng số 22 cá
thể tịch thu được từ một lái buôn tại quận Tiên
Yên, tỉnh Quảng Ninh ở phía bắc Việt Nam vào
ngày 21 tháng 05 năm 2018 đã không thể sống sót
đến lúc được cứu hộ. Thật không may, các cá thể
bị vận chuyển buôn bán trong thời gian dài dưới
thời tiết nóng bức của mùa hè tại Việt Nam cùng
với điều kiện nuôi nhốt và kỹ thuật chăm sóc tồi
tệ thường rất yếu, bị ốm nặng thậm chí tử vong
ngay khi được cứu hộ. Chúng tôi đánh giá cao sự
nỗ lực của lực lượng chức năng tại Việt Nam trong
việc ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động vật
hoang dã. Điều này cảnh báo đến những tay lái

Các cá thể rùa được kiểm tra bởi cán bộ Kiểm lâm thuộc Hạt
Kiểm lâm (FPD) huyện Tiên Yên.
Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC.

buôn trái phép rằng chúng sẽ phải chịu hình phạt
trước pháp luật cũng như tạo thêm cơ hội cho các
loài động vật hoang dã được trở về tự nhiên.
Chín cá thể còn lại hiện đang được chăm sóc đặc biệt
tại Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) cùng với sự phối
hợp của nhóm các cán bộ từ Chương trình Bảo tồn
rùa Châu Á (ATP). Chúng tôi mong rằng các cá thể
này sẽ sớm phục hồi.
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến
các cán bộ Kiểm lâm huyện Tiên Tên và Chi cục
Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cuộc tịch
thu và chuyển giao các cá thể rùa đến TCC, cũng như
Vườn thú Cleveland Metroparks và các nhà hảo tâm
khác đã hỗ trợ ATP/IMC vàTCC thực hiện cuộc giải
cứu này.

Thông cáo báo chí: Đỗ Thanh Hào - TCC &
Timothy McCormack ATP/IMC
Ngày: 30/05/2018

Năm cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora
galbinifrons) cực kỳ nguy cấp và 01 cá thể rùa bốn
mắt (Sacalia quadriocellata).
Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC.
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