Chương trình bảo tồn 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

Chị Nguyễn Thu Thủy - cán bộ ATP - giới thiệu cho các em
học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng tỉnh Quang Nam về
các loài rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam. Ảnh: ATP

Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn rùa
cho thể hệ trẻ
Để chào mừng ngày Rùa thế giới, Chương trình bảo tồn
rùa châu Á đã tổ chức một chương trình giáo dục dành
cho các em học sinh ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung
Việt Nam, để tìm hiểu về các loài rùa bản địa và khuyến
khích sự tham gia của các em trong công tác bảo tồn
rùa. Nội dung chương trình được trình bày bởi các cán
bộ thuộc Chương trình bảo tồn rùa châu Á và hai tình
nguyện viên từ các khoa Sinh học và Môi trường, Đại
học Đà Nẵng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 05 năm
2016, 635 học sinh đến từ 17 lớp thuộc các khối từ 6
đến 9 tại trường THCS Lý Tự Trọng, xã Điện Minh, thị
xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã được giới thiệu sự đa
dạng của các loài rùa trên thế giới và Việt Nam, với loài
trọng tâm là loài rùa Trung bộ (Mauremys annamensis)
đặc hữu, vai trò quan trọng của các loài rùa trong hệ
sinh thái cũng như văn hóa của con người. Tất cả các
em học sinh đều bày tỏ mong muốn góp phần vào công
tác bảo tồn loài bò sát đặc biệt này.
Nhân ngày Rùa thế giới, hãy để trẻ em được tìm hiểu
thêm về các loài rùa!
Thông cáo báo chí: ATP

Qua các trò chơi lý thú, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu thêm
về các loài rùa và những mối đe dọa ảnh hưởng đến sự tồn vong
của các loài rùa. Ảnh: ATP

Chương trình giáo dục là một phần trong chuỗi dự án
nhằm phát triển một chiến lược về bảo tồn các loài rùa
quý, hiếm của Việt Nam
được tài trợ bởi Quỹ đối
tác các hệ sinh thái trọng
yếu (CEPF).
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sở giáo dục
tỉnh Quảng Nam và Phòng Giáo dục thị xã Điện Bàn
đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần tạo nên sự thành
công của chương trình. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn
chân thành đến ban giám hiệu và các cán bộ của trường
THCS Lý Tự Trọng cùng các em học sinh đã tham gia
tích cực vào hoạt động này.

Các em học sinh quan sát đặc điểm hình thái của loài rùa.
Ảnh: ATP

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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