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

Cứu hộ 46 cá thể rùa đầu to ở miền Bắc Việt Nam
Chúng tôi vừa chào tạm biệt 31 cá thể rùa đầu to
(Platysternon megacephalum) nguy cấp vào cuối tháng
9 năm 2018 khi thả chúng về tự nhiên. Nhưng chưa
đầy một tuần sau, nhiều cá thể rùa đầu to khác đã được
chuyển giao đến Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc
Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam. Vào ngày 06
tháng 10 năm 2018, Lực lượng Cảnh sát môi trườngvà
Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 46 cá thể rùa đầu
to và 24 cá thể tê tê Java tại huyện Quảng Xương, tỉnh
Thanh Hóa trên một xe khách xuất phát từ tỉnh Nghệ
An.
Vào ngày 06 tháng 10 năm 2018, toàn bộ số rùa và tang
vật đã được chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Mặc dù một số cá thể rùa có biểu hiện ốm, yếu, chúng
tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc và chữa trị nhằm
giúp những cá thể này sớm được thả về môi trường tự
nhiên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Công an tỉnh Thanh
Hóa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ và
chuyển giao các cá thể động vật tới Trung tâm cứu hộ.
Chúng tôi tin rằng với việc tăng cường công tác thực
thi pháp luật về phòng chống tội phạm buôn bán động
vật hoang dã trái phép và các án phạt cao đã được các
cơ quan chức năng ban hành và thực hiện gần đây, nạn
buôn bán động vật hoang dã trái phép sẽ giảm đáng kể
trong thời gian tới.

Các cá thể rùa được giữ trong các túi lưới và được đặt ở các
ngăn riêng biệt trong quá trình vận chuyển từ Thanh Hóa về
Vườn quốc gia Cúc Phương. Rất may mắn đây là chuyển đi
ngắn, chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Ảnh: Tuấn Vũ - TCC

Cá thể rùa nhỏ này có thể đã mất một chân trước trong môi
trường hoang dã. Ảnh: Marie Raasch – ATP/IMC
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Tất cá 46 cá thể rùa đầu to đã đến Trung tâm Bảo tồn Rùa an
toàn, mặc dù một số cá thể có biểu hiện ốm, yếu.
Ảnh: Jack Carney – ATP/IMC

