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Ảnh: 09 cá thể rùa bị thu giữ tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng
Ngãi trước khi được chuyển đến Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc Phương

Ảnh: Nguyen Thanh Luan - ATP

Giải cứu thành công những cá thể rùa nguy cấp từ buôn bán
trái phép tại miền Trung Việt Nam
Ngày 23/4/2014, Phòng Cảnh sát Môi trường thành phố
và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ 21.3
kg động vật hoang dã sau khi kiểm tra hành lý ở Bến xe
buýt Chín Nghĩa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng
đã phát hiện 2 bao tải đựng 09 cá thể rùa và 07 con rắn
trong khoang chứa hàng của một xe khách khi đang theo
dõi một nghi can trên xe.
Số rùa tịch thu gồm 2 cá thể rùa núi vàng (Indotestudo
elongata), 2 cá thể rùa đất lớn (Heosemys grandis) và 5
cá thể rùa đất Pulkin (Cyclemys pulchristriata). Rùa núi
vàng và rùa đất lớn đều là những loài được bảo vệ tại
Việt Nam. 07 cá thể rắn được nhận dạng gồm có 03 rắn
hổ mang chúa (Ophiophagus hanah), 01 rắn hổ mang
(Naja naja) và 03 rắn hổ trâu (Ptyas mucosa).
Ông Huỳnh Phong, người vận chuyển trái phép số động
vật hoang dã thừa nhận chỉ mang các thùng hàng này
cho một người bạn từ tỉnh Đồng Nai đến thành phố
Quảng Ngãi để chuyển đến mẹ của bạn mình mà không

Ông Nguyễn Quang, Đội trưởng Đội cơ động phòng chống cháy rừng
chuyển giao rùa cho anh Nguyễn Thành Luân, cán bộ Chương trình
Bảo tồn rùa Châu Á
Ảnh: Quang Ngai Forest Protection Department

biết trong đó có những gì. Vụ việc này cho thấy hoạt
động vận chuyển và cất giữ trái phép hàng hóa trên
xe buýt và tàu hỏa vẫn diễn ra hàng ngày trên khắp cả
nước. Những vụ vận chuyển thường khó phát hiện và
đặt ra một vấn đề lớn cho lực lượng chức năng bảo vệ
động vật hoang dã.
Ngày 07/05, tất cả số rắn trên được thả về tự nhiên
ở khu vực Hồ Núi Ngang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng
Ngãi. Các cá thể rùa được Chi cục Kiểm lâm chuyển
giao tới Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC)
để cứu hộ và chăm sóc. Trong hơn sáu năm, Chương
trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) đã phối hợp chặt chẽ
với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi trong công
tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt trên địa bàn
tỉnh và nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ tích cực từ
phía Chi cục. Kết quả tích cực của vụ việc lần này là
ví dụ điển hình cho sự hợp tác ngày càng phát triển
giữa các tổ chức, đơn vị bảo tồn như ATP, TCC, Chi
cục Kiểm lâm tỉnh và Phòng cảnh sát môi trường
thành phố Quảng Ngãi. Đây là lần thứ hai trong năm
2014, những cá thể rùa nguy cấp từ Quảng Ngãi được
đưa về cứu hộ tại VQG Cúc Phương nhờ các đơn vị
thực thi pháp luật và bảo vệ động vật hoang dã của
tỉnh. Lần thứ nhất là cá thể rùa hộp trán vàng miền
Trung (Cuora bourreti) (loài cực kỳ nguy cấp) được
chuyển giao thành công vào tháng 03/2014.
Hiện các cá thể rùa đang được chăm sóc tại Trung
tâm bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC) với hi vọng rằng
chúng sẽ sớm được trở về môi trường tự nhiên trong
tương lai.
Người viết: Nguyễn Thành Luân – ATP
Lời cảm ơn: Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP)
xin trân trọng cảm ơn các đối tác và cơ quan ban
ngành địa phương đã hợp tác và giúp đỡ trong các
hoạt động bảo tồn rùa cạn và nước ngọt: Phòng Cảnh
sát môi trường thành phố Quảng Ngãi, Chi cục Kiểm
lâm tỉnh Quảng Ngãi, Vườn Quốc gia Cúc Phương và
Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC), cũng như
các đơn vị và nhà tài trợ đã ủng hộ cho chương trình:
Quỹ Bảo tồn toàn cầu Disney (DWCF) và Vườn thú
Cleveland Metroparks

(Ảnh từ trên xuống dưới):
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09 cá thể rùa bị thu giữ tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng
Ngãi trước khi được chuyển đến Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc
Phương

•

Anh Hồ Phúc Thiện, cán bộ chăm sóc rùa tại Trung tâm bảo tồn
rùa Cúc Phương (TCC) đang kiểm tra sức khỏe cho rùa trước khi
đưa vào khu kiểm dịch. Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

•

Tất cả cá thể rùa đã được chuyển giao an toàn và trong tình trạng
sức khỏe tốt sau chặng đường dài từ Quảng Ngãi đến Vườn Quốc
gia Cúc Phương. Sau 03 tháng đầu kiểm dịch, các cá thể này sẽ
được đưa về khu vực quần thể chính. Ảnh: Nguyễn Tài Thắng ATP

