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

Hai loài rùa hộp cực kỳ nguy cấp phân bố tại Đông Nam
Á mới được bổ sung vào Danh lục Đỏ của IUCN
Hai loài rùa hộp cực kỳ nguy cấp hiện đã được thêm
vào danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên
quốc tế (IUCN) trong tháng 09 năm 2016. Loài rùa
hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) mới chỉ
được ghi nhận trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và
Phú Yên, miền Trung Việt Nam. Loài rùa hộp trán
vàng miền Trung (Cuora bourreti) có phân bố hẹp tại
khu vực miền Trung Việt Nam và hạ Lào. Cả hai loài
rùa hộp này được xếp vào nhóm loài phụ của loài rùa
hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons) cho đến
khi Stuart and Parham tiến hành các phân tích gen
vào năm 2004 và được Nhóm chuyên gia phân loại
học về các loài rùa của thế giới chấp nhận là hai loài
riêng rẽ năm 2014.
Hai loài rùa hộp trên đều đang bị ảnh hưởng nghiêm
trọng bởi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép
và mất sinh cảnh sống trong khu vực phân bố. Sự
công nhận loài riêng rẽ này sẽ là cơ sở cho việc thiết
lập hàng lang pháp lý bảo vệ loài. Tình trạng loài
được công bố trong sách đỏ thế giới cũng cho thấy sự
nguy cấp của hai loài rùa hộp có phân bố rất hẹp này.

Rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) mới chỉ
được phát hiện trong tự nhiên vào năm 2011.
Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP

Link tới Danh lục đỏ của IUCN: Cuora picturata, và
Cuora bourreti
Thông cáo báo chí: ATP/IMC
Ngày 05 tháng 10 năm 2016
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.
Hòm thư 46, Bưu điện Hà Nội
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Email:
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Website:
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Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) chỉ xuất
hiện tại một vài tỉnh miền Trung Việt Nam và phía bên
kia bên giới, khu vực tiếp giáp với Lào.
Ảnh: Tim McCormack – ATP.

