Chương trình bảo tồn rùa châu Á
Tổ chức Indo - Myanmar Conservation
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

Rùa biển được thả ở Quảng Ninh với thông điệp bảo tồn
từ cán bộ địa phương
Sáng ngày 01 tháng 08 năm 2017, 01 cá thể Vích
(Chelonia mydas) đã được ông Đông, tân chủ tịch xã
Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, được
thả về biển. Theo các nguồn tin, ông Đông đã mua
lại cá thể rùa này từ một thương lái địa phương rồi
sau đó liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà để
chuyển giao và thả cá thể này về biển. Tuy nhiên,
hiện ở Việt Nam chưa có Trung tâm cứu hộ nào
chuyên trách về các loài rùa biển. Do đó, ông đã
nhanh chóng đưa ra quyết định là thả cá thể rùa
biển này về với tự nhiên.
Một điều thú vị là một tấm thẻ màu đỏ nhỏ với
thông điệp bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng
Trung với nội dung “Xin đừng làm hại sinh vật này”
đã được thiết kế và gắn vào phần diềm mai của cá
thể rùa.

Cá thể Vích (Chelonia mydas) may mắn được thả về tự nhiên
tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 01/08/2017. Ảnh: Nguyễn Đông

ATP LƯU Ý: Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy
một thông điệp bảo tồn được viết bằng 3 thứ tiếng
và gắn lên một cá thể rùa được thả bởi người dân
địa phương. Chúng tôi thường thấy những dòng chữ
cầu mong những điều tốt lành đến với người phóng
sinh được viết trên yếm và mai rùa .
Hoàng Văn Hà – ATP/IMC
Ngày 03 tháng 08 năm 2017

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46
Điện thoại: +84 (0) 24 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Ảnh chụp cá thể rùa trước khi rùa được thả trở về biển tại
một địa điểm xa bờ ở tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Đông.

Mẩu tin nhắn nhỏ màu đỏ được viết bằng cả 03 thứ tiếng
được gắn vào viền mai rùa. Ảnh: Nguyễn Đông

