Chương trình bảo vệ rùa châu Á

Tổ chức Indo - Myanmar Conservation
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ...
Liên tục cập nhật
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

Các thành viên đội Đức An mặc áo thi đấu mang hình rùa
Trung Bộ, chụp ảnh trước trận đấu.
Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

Tham gia giải bóng đá cộng đồng, người dân địa phương ký
cam kết bảo vệ loài rùa Trung Bộ đặc hữu
Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis) là một loài đặc
hữu, có phân bố tại các vùng đất trũng ở miền Trung
Việt Nam từ tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên. Mặc dù loài
này được luật pháp Việt Nam bảo vệ cùng với sự ban
hành của Nghị định 32/2006-NĐ-CP và Nghị định
160/2013-NĐ-CP, các hoạt động săn bắt và buôn bán
trái phép vẫn còn tiếp diễn, đe dọa đến sự tồn vong
của loài. Trong khu vực phân bố tự nhiên của loài, xã
Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi là một
trong những sinh cảnh sống phù hợp nguyên vẹn nhất
của loài. Tại đây, thông tin về các trường hợp người
dân phát hiện và bắt được rùa Trung bộ khá phổ
biến. Từ năm 2008, Chương trình bảo tồn rùa châu Á
(ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation đã
tiến hành các hoạt động truyền thông bảo tồn nhằm
nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các
nguy cơ mà loài rùa này đang phải đối mặt và tầm
quan trọng của việc bảo tồn loài. Các hoạt động như
tổ chức giải bóng đá cộng đồng, đặt bảng truyền thông

và tiến hành các chương trình giáo dục thường niên
tại các trường trung học đã đóng một vai trò không
nhỏ cho công tác bảo tồn loài tại địa phương.
Tiếp nối sự thành công của giải bóng đá đầu tiên
được tổ chức vào năm 2012, giải bóng đá lần thứ hai
đã được tổ chức vào năm nay tại xã Bình Minh. Từ
ngày 05 đến ngày 16 tháng 08 năm 2015, ATP đã phối
kết hợp với xã Bình Minh tổ chức các trận cầu cho
9 đội bóng đến từ 4 thôn. Bên cạnh các trận cầu đầy
kịch tính, năm 2015 cũng là năm đầu tiên, các tuyển
thủ, cổ động viên và toàn thể người dân địa phương
tự nguyện ký cam kết bảo vệ loài rùa Trung Bộ. Tổng
cộng có 193 người dân đã cam kết không săn bắt hay
tiến hành các hành vi gây hại đến loài rùa Trung Bộ
và các loài động vật hoang dã khác. Chúng tôi hy vọng
rằng, thông qua việc ký cam kết, các hành động săn
bắt sẽ giảm thiểu một cách rõ rệt trong thời gian tới.

Cam kết bảo vệ loài rùa Trung Bộ là một văn bản cung
cấp thông tin về loài rùa Trung Bộ tại huyện Bình Sơn
và liệt kê các hoạt động người dân địa phương nên và
không nên làm để bảo vệ loài rùa như dưới đây:
- Không săn bắt loài rùa Trung Bộ và loài loài
động vật hoang dã khác.
- Không săn bắt, mua hoặc bán rùa
- Không sử dụng các phương tiện đánh cá có thể
gây hại cho rùa như dung thuốc nổ, kích điện, bẫy,
v.v
- Liên hệ với cán bộ ATP hoặc cán bộ Kiểm lâm
địa phương khi bắt gặp các hành động buôn bán,
săn bắt rùa hay khi có thông tin về rùa tại khu vực.
Sau 11 ngày tranh tài sôi nổi, đội Nhất Tây đến từ thôn
Tây Phước và đội Nhị Long đến từ thôn Nhị Long đã
trở thành quán quân và á quân của mùa giải.
Ngày: 22/09/2015
Thông cáo báo chí: Nguyễn Thành Luân – ATP

Rùa Trung Bộ đang phải đối mặt với các nguy cơ của nạn
săn bắt và buôn bán trái phép cũng như sự biến mất các sinh
cảnh sống ngoài tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quỹ đối tác các hệ
sinh thái trọng yếu (CEPF), Tổ chức Bảo tồn Nhiên
nhiên Quốc tế (IUCN), Quỹ Bảo tồn Rùa (TCF) và
Vườn thú Rotterdam cũng như Chính quyền xã Bình
Minh đã hỗ trợ cho hoạt động này.

Một bản cam kết được ký bởi người dân sinh
sống tại xã Bình Minh

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Phòng 1806, CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Tại Đông Nam Á, loài rùa Trung Bộ đang phải đối mặt với
nhiều nguy cơ. Mặc dù, một lượng nhỏ các cá thể vẫn được
ghi nhận ngoài tự nhiên nhưng cần có biện pháp tức thì
nhằm bảo vệ các sinh cảnh sống còn sót lại của loài.
Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

Ông Võ Đức Diên – Chủ tịch UBND xã Bình Minh ký bản cam
kết bảo vệ rùa. Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

Ảnh trái: Đội Nhất Tây - nhà vô địch của
mùa giải – chụp ảnh cùng cán bộ ATP..
Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

Ảnh trái: Trận cầu kịch tính giữa đội Lộc
Thanh và đội Đức An.
Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

Ảnh phải: Hai cầu thủ đội Mỹ Long và đội
Đức An đang giành bóng.
Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

Ảnh dưới: Loạt sút luân lưu trong trận
trung kết. Ảnh: Nguyễn Thành Luân - ATP

