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

18 cá thể rùa hộp được thu giữ bởi Công an huyện
Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong ngày 14/10/2016

Tịch thu các loài rùa hộp nguy cấp tại
tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Ngày 14/10/2016, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh
Nghệ An đã điều tra và phát hiện 18 cá thể rùa hộp
có nguy cơ tuyệt chủng đang bị vận chuyển trái phép
trên xe khách từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tới
Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, tài xế đã khai nhận rằng anh ta
vận chuyển những con rùa trên cho một nhà buôn
ở tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội. Cùng ngày, những cá
thể rùa này đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã của Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh
Nghệ An chăm sóc, cứu hộ và thả về tự nhiên.
ATP LƯU Ý: ATP đã liên hệ với Vườn Quốc gia Pù
Mát và xác nhận trong số 18 cá thể rùa nêu trên, có
13 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 3 cá thể rùa
hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons) và 2 cá
thể rùa hộp trán vàng miền trung (Cuora bourreti).
Hướng dẫn quy trình chăm sóc, cứu hộ, và chế độ
dinh dưỡng của các loài rùa trên đã được gửi tới

Vườn Quốc gia Pù Mát. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ
kỹ thuật cho các cán bộ của Vườn Quốc gia trong
quá trình cứu hộ và tái thả số rùa trên về tự nhiên.
ATP cũng đã gửi khuyến nghị tới Vườn Quốc gia Pù
Mát rằng loài rùa hộp trán vàng miền trung không
phải là loài có phân bố tại khu vực Pù Mát.
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC
Ngày 18/10/2016
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