Chương trình bảo tồn rùa châu Á
Tổ chức Indo - Myanmar Conservation
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ...
Liên tục cập nhật
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

Các đội đã tranh tài hết mình dù phải đi chân trần và không
có miệng đệm chân. Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

Nâng cao nhận thức bảo tồn loài rùa Hoàn Kiếm thông qua
giải bóng đá thiếu niên ở miền bắc Việt Nam
Từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 07 năm 2015, Chương
trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) đã tài trợ cho giải
bóng đá thiếu niên tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành
phố Hà Nội. Giải đấu có sự góp mặt của 8 đội bóng
đại diện cho 8 thôn trong xã. Các vận động viên nhí
có tuổi đời từ 11 đến 14 tuổi, phần lớn là người dân
tộc Mường – dân tộc chiếm 1,5% tổng dân số Việt
Nam. Theo ghi nhận của ban tổ chức, giải đấu cũng
đã thu hút từ 600 đến 700 cổ động viên đến theo dõi
và cổ vũ cho các trận cầu sôi động giữa các đội. Trong
lễ khai mạc mùa giải, ông Nguyễn Tài Thắng – cán bộ
ATP – đã có một bài phát biểu đặc biệt về tầm quan
trọng của công tác bảo tồn loài rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) hiện đang sinh sống tại khu vực hồ Đồng
Mô và các văn bản pháp luật bảo vệ loài (Luật Hình
sự 37/2009/QH12). Xã Yên Bài được đánh giá là một
trong những địa phương ưu tiên cho các hoạt động
truyền thông, bảo tồn sau khi cá thể rùa Hoàn Kiếm
tại hồ đã suýt bị bắt bởi một số người dân trong xã vào
tháng 03 năm 2015.
Thông cáo báo chí: ATP

Chúng tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn sâu sắc
đến Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trong yếu (CEPF),
và Vườn thú Cleveland Metroparks (CMZ) đã ủng hộ
Dự án Rafetus cũng như giải bóng thiếu niên năm nay.
Chúng tôi cũng muốn cảm ơn các đối tác và chính
quyền địa phương, và Đoàn thanh niên
xã Yên Bài đã góp phần tạo lên sự
thành công của hoạt động này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Phòng 1806, CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Ảnh trái: Trong suốt mùa giải, khoảng 600-700
cổ động viên bao gồm các bậc phụ huynh đã đến
để cổ vũ cho các đội bóng.
Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

Ảnh dưới: Giải thưởng gồm khung ảnh có hình cá thể
rùa huyền thoại tại hồ Đồng Mô được trao cho đội
chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

Ảnh trên:Trận bóng thiếu niên là hoạt động truyền
thông đầu tiên được tiến hành tại địa phương nhằm
nâng cao hiểu biết về loài rùa Hoàn Kiếm (Rafetus
swinhoei). Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

Ảnh phải: Trong buổi lễ khai mạc, cán bộ ATP
đã có một bài thuyết trình nhằm nâng cao
nhận thức về việc bảo tồn rùa.
Ảnh: Nguyễn Tài Thắng - ATP

