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Chương trình bảo tồn rùa
châu Á

Liên tục cập nhật
Để theo dõi những
thông tin mới nhất về
công tác bảo tồn crùa
cạn và rùa nước ngọt
Việt Nam, vui lòng ghé
thăm website:

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ... www.asianturtleprogram.org

Một trong
số các cá thể rùa Hoàn Kiếm bị ông
Nhân bắt vào năm 1993. Ảnh được chụp bởi
một nhà buôn không rõ tên

Từ thợ săn rùa đến nhà bảo tồn
Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Văn
Nhân thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam đã là một thợ
săn rùa tài ba nổi tiếng khắp vùng. Trong số các cá thể rùa
Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) ông Nhân bắt được, có cá thể
thể nặng đến 150kg. Loài rùa Hoàn Kiếm hiện được coi là loài
rùa quý hiếm nhất thế giới với 4 cá thể được ghi nhận còn tồn
tại. Với công cụ đánh bắt thô sơ như lao, câu giăng, ông Nhân
đã bắt được tổng cộng hơn 20 cá thể rùa Hoàn Kiếm trong
thời gian đó.
Vào thời gian đó, ông Nhân, giống như bao thợ săn rùa khác,
không nhận thức được mức độ nguy cấp và quý hiếm của loài
rùa Hoàn Kiếm và thường bán các cá thể rùa bắt được tại chợ
địa phương mới mức giá tương đương với cá. Điều này cũng
xảy ra tương tự ở nhiều địa phương khác ở Việt Nam dẫn đến
tình trạng tuyệt diệt của loài tại địa phương trước khi người
dân nhận thức được tầm quan trọng hay mức độ quý hiếm của
loài. Hiện tại, ông Nhân đang phối hợp chặt chẽ với các cán
bộ bảo tồn thuộc Chương trình Bảo tồn rùa châu Á để tuần
tra, giám sát các khu vực hồ ông thường đánh bắt cá với hy
vọng rằng sẽ có thêm nhiều cá thể rùa Hoàn Kiếm được phát
hiện và bảo vệ.
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Ông nhân, từng là thợ săn rùa Hoàn Kiếm, trưng bày bộ
câu giăng ông đã sử dụng để bắt hàng chục cá thể rùa
trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

