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

Các cá thể rùa nguy cấp được tịch thu bởi lực lượng chức
năng thành phố Hà Nội trong ngày 17/10/2016.
Nguồn: anninhthudo.vn

Tịch thu các loài rùa hộp nguy cấp ở Hà Nội, Việt Nam
Vào ngày 17/10/2016, Phòng cảnh sát kinh tế, công
an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phối hợp với
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường
Hà Nội tịch thu hai cá thể rùa hộp trán vàng miền
Bắc (Cuora galbinifrons) cực kỳ nguy cấp đang bị vận
chuyển trái phép bởi đối tượng Nguyễn Đức Dũng
trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Kiểm tra tại nhà
của đối tượng, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm
năm cá thể rùa của ba loài rùa nguy cấp, bao gồm
hai cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung
(Cuora bourreti), và hai cá thể rùa sa nhân (Cuora
mouhotii).
ATP LƯU Ý: chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan
chức năng để tiến hành cứu hộ các cá thể rùa nguy
cấp, quý hiếm trên. Kể từ khi loài rùa hộp trán vàng
được bảo vệ bởi Nghị định 160/2013/NĐ-CP, số
lượng cá thể loài rùa này được tịch thu trong các vụ
buôn bán động vật hoang dã trái phép đã tăng đáng
kể.
Nguồn video: anninhthudo.vn

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
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email:
info@asianturtleprogram.org
Website:
www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

