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
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Rùa núi viền (Manouria impressa) sống ở môi trường ẩm
trong các khu rừng ở độ cao trên 800m so với mực nước
biển. Ảnh: Vũ Thị Hạnh – Khu bảo tồn thiên nhiên Tà
Đùng

Thả rùa núi viền về Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng,
tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Ngày 20/10/2016, Ông Ngàn Suồn Hùng, trú tại thị xã
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã liên lạc với ATP thông
qua trang Facebook bày tỏ mong muốn chuyển giao
một cá thể non thuộc loài rùa núi viền (Manouria
impressa) nguy cấp phục vụ cho mục đích bảo tồn.
Ông Hùng đã mua cá thể rùa này từ một thợ săn địa
phương ba ngày trước. Do khoảng cách từ Đăk Nông
tới Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) tại Vườn Quốc gia
Cúc Phương quá xa, việc vận chuyển rùa về TCC là
không khả thi. Các hướng dẫn về cách chăm sóc, chế
độ dinh dưỡng và thức ăn đã được cung cấp tới ông
Hùng trong khi ATP tìm kiếm một giải pháp phù hợp
hơn.
Ngày hôm sau, thứ Sáu, 21/10/2016, ATP đã liên lạc
với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông và Khu bảo tồn

thiên nhiên Tà Đùng về cá thể rùa núi viền trên. Cơ
quan chức năng địa phương và Khu bảo tồn đã đồng
ý tiếp nhận chuyển giao cá thể rùa này vào ngày thứ 2
tuần sau.
Vào lúc 11:09 ngày 24/10/1986, ở độ cao 843m so với
mực nước biển, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng,
tỉnh Đắk Nông, cá thể rùa núi viền đã được thả về tự
nhiên bởi các cán bộ kiểm lâm.
ATP muốn lưu ý rằng trong khi đây là một cái kết tốt
đẹp cho cá thể rùa núi viền, chúng tôi không khuyến
khích người dân mua động vật hoang dã để thả về tự
nhiên vì hành động này vô tình tiếp tay cho việc buôn
bán động vật hoang dã trái phép. Thay vì mua động vật
hoang dã, quý vị nên báo cáo vi phạm tới chính quyền

địa phương hoặc gọi đến đường dây nóng bảo vệ động
vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
Việt Nam (ENV), 1800 1522.
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ởn tới ông Hùng, Chi cục
Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, và cán bộ kiểm lâm thuộc
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng đã tham gia vào quá
trình cứu hộ và thả cá thể rùa núi viền về tự nhiên.
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC
Ngày 26 tháng 10 năm 2016
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Ông Hoàng Văn Hùng thả cá thể rùa núi viền về khu vực được bảo vệ
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông.
Ảnh: Vũ Thị Hạnh – Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

Ông YGin Mlô, Trưởng công an xã Đắk Som (bên trái)
và ông Hoàng Văn Hùng, Trạm trưởng trạm kiểm lâm
số 3, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (bên phải) cùng
chú rùa núi viền may mắn tại địa điểm thả rùa.
Ảnh: Vũ Thị Hạnh – Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng.

