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

Một loài nhông mới được mô tả ở miền trung Việt Nam
Một loài nhông mới có tên là Nhông (Ô rô) Murphy
(Acanthosaura murphyi) đã được mô tả tại tỉnh Phú
Yên và Khánh Hoà, miền trung Việt Nam. Loài này
có những đặc điểm tương tự như loài Nhông Capra
(A.capra) và Nhông Natalia (A.nataliae) phân bố khắp
miền trung Việt Nam, Lào và Campuchia. Các cá thể
Nhông Murphy được tìm thấy tại rừng thường xanh ở
độ cao 84 – 1060 m tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn
Bà (tỉnh Khánh Hoà) và khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.
Loài mới này cũng bị đe dọa nghiêm trọng do bị săn bắn
ráo riết tại địa phương cho cả thương mại quốc tế và
trong nước. Hơn nữa, chất lượng môi trường sống của
loài này ở tỉnh Phú Yên đang bị suy giảm do các hoạt
động của người dân địa phương, việc chặt phá rừng tự
nhiên và trồng rừng.

Một cá thể Nhông Murphy hoang dã tại rừng Đèo Cả, tỉnh
Phú Yên, miền Trung Việt Nam.
Ảnh: Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC.

Nhông Murphy phân bố cùng khu vực với loài Rùa hộp
trán vàng miền Nam (Cuora picturata) đặc hữu và cực
kỳ nguy cấp. Loài rùa này hiện chỉ xuất hiện tại tỉnh Phú
Yên, Khánh Hoà và Đăk Lắk.
Loài nhông mới này được đặt tên để tôn vinh Tiến sĩ
Robert W. Murphy, Bảo tàng Hoàng gia Ontario và Đại
học Toronto, Canada, người đã đóng góp nhiều nỗ lực
cho nghiên cứu và bảo tồn khu hệ bò sát Việt Nam từ
những năm 1990.
Nghiên cứu này là kết quả của sự hợp tác giữa Tổ chức
Indo-Myanmar Conservation (IMC), Viện Sinh học
Nhiệt đới (ITB), Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
(IEBR), Đại học Phú Yên (PYU) - Việt Nam và Viện
Động vật học thuộc Học Viện khoa học Nga.
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

Mẫu chuẩn của loài Nhông Murphy ngoài tự nhiên tại Khu
Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh chụp
bởi: Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC.

