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
www.cucphuongturtlecenter.com

Các cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) và các cá thể
rùa đen lớn (có thể là rùa răng (Heosemys annandalii)) bị
vứt lại trong vụ truy đuổi. Nguồn: VTC News

Bị cảnh sát truy đuổi, tài xế xe máy vứt lại thùng hàng chứa 26
cá thể rùa để tẩu thoát
Theo VTC news, vào khoảng 16h ngày 28/6, đội Cảnh
sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an
huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn - một tỉnh biên giới
giáp Trung Quốc phát hiện một đối tượng đang điều
khiển xe máy vận chuyển thùng hàng với các biểu hiện
khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy
nhiên, tài xế xe máy đã không chấp hành và tăng ga bỏ
chạy. Khi lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng đã
vứt lại thùng hàng để tẩu thoát. Kiểm tra thùng hàng
đối tượng bỏ lại, cảnh sát phát hiện 26 cá thể rùa vẫn
còn sống, tổng trọng lượng là 82kg. Trog đó, 19 cá thể
rùa nhỏ (nhiều khả năng là rùa núi viền (Manouria
impressa)) nặng khoảng 1kg/con và 7 cá thể rùa đen
lớn (định loại qua ảnh có thể là loài rùa răng (Heosemys annandalii)) nặng từ 8-12kg. Cả hai loài rùa này
đều được bảo vệ trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của
Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng
nguy cấp, quý, hiếm.

Những cá thể rùa trong thùng hàng kể trên nhiều khả
năng đang được vận chuyển tới khu vực biên giới, sau
đó được vận chuyển lậu qua Trung Quốc, thị trường
có nhu cầu lớn về rùa để làm thực phẩm và thuốc
chữa bệnh.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về số phận
của những cá thể rùa này. Theo VTC News, công an
huyện Cao Lộc đã bàn giao toàn bộ số cá thể rùa trên
cho Chi cục kiểm lâm huyện Cao Lộc để thả về với tự
nhiên. Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) và
Trung tâm Bảo tồn rùa – Vườn Quốc gia Cúc Phương
(TCC) đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc này.
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