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Rùa Núi Viền
(Manouria impressa)

Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

Rùa Núi Viền (Manouria impressa) được cứu hộ về
Trung tâm bảo tồn rùa (TCC)
Vào ngày 13/10/2014, một người dân địa phương
đã phát hiện một cá thể rùa Núi Viền (tên khoa học
Manouria impressa) trên con đường gần một ngôi
làng cách không xa hồ Đông Mô, thị xã Sơn Tây, Hà
Nội. Hồ Đông Mô được biết tới là môi trường sống
của loài rùa Giải Sinhoe (hay còn gọi là rùa Hoàn
Kiếm, Rafetus swinhoei), không có dấu tích của loài
rùa mai cứng nào sống xung quanh. Loài rùa Núi
Viền thường sống trong các khu rừng rậm trên núi
cao, sự xuất hiện của một cá thể ở khu vực hồ này có
thể do rùa thoát ra từ một nơi nuôi nhốt hoặc được
phóng sinh tại đền Kẻ Đầm cạnh hồ.
Nhận được thông báo, anh Nguyễn Văn Trọng, cán
bộ địa phương của Chương trình Bảo tồn Rùa châu
Á (ATP) thường trực tại hồ Đồng Mô nhằm bảo vệ
loài rùa Hoàn Kiếm, đã tới xác minh thông tin và
thuyết phục người dân chuyển giao cá thể rùa tới
Trung tâm Bảo tồn Rùa ( TCC ) tại Vườn Quốc gia
Cúc Phương. Sau khi hiểu được tầm quan trọng của
việc bảo vệ loài quý hiếm và nhận thức việc giữ rùa
là bất hợp pháp, người phụ nữ trong ảnh đã đồng ý
giao lại rùa cho đơn vị bảo tồn.

Rùa Núi Viền được liệt kê vào nhóm sắp nguy cấp
theo danh lục đỏ thế giới (IUCN, 2013), được bảo
vệ bởi Nghị định 32/2006/NĐ – CP, phụ lục IIB của
chính phủ về Quản lý các loài thực vật rừng, động
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Ngày : 15/10/2014
Tác giả: Phạm Văn Thông – ATP

Rùa được chuyển giao cho nhân viên của ATP.
Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

