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 ngư dân địa phương hỗ trợ lắp lưới tại hồ Đồng Mô
ngày 14/10/2017. Ảnh: Nguyễn Tài Thắng – ATP/IMC

Lắp đặt thêm lưới mới để bảo vệ rùa Đồng Mô
Chúng tôi đã có thể an tâm hơn sau khi lắp đặt thành công tấm lưới mới tại hồ Đồng Mô sau đợt mưa lớn vào
cuối tuần trước khiến mức nước trong hồ dâng cao hơn 150cm so với cửa đập. Sau chuỗi ngày làm việc vô cùng
căng thẳng, cuối cùng hôm nay các cán bộ của ATP đã có thể nghỉ ngơi khi thời tiết tốt hơn. Tấm lưới mới đã
được lắp đặt rất kịp thời để gia tăng mức độ bảo vệ cho cá thể rùa Đồng Mô. Tấm lưới chắn cũ được dựng trước
cửa đập nhằm ngăn rùa Đồng Mô tiến đến gần cửa đập, không được thiết kế để ứng phó với mực nước dâng
cao bất thường hiện tại. Với lưu lượng nước dồn về hồ ngày càng lớn, tấm lưới này có nguy cơ bị ngập sâu trong
nước. Ngày hôm qua, ATP đã bổ sung một tấm lưới khác nhằm lấp đầy khoảng cách 40cm từ mép lưới cũ tới
mặt nước.
Nhờ sự hỗ trợ hào phóng của các cá nhân, tổ chức, chúng tôi đã có thêm kinh phí để hoàn thành việc lắp đặt
lưới. Cùng ngày, chúng tôi đã rất may mắn khi quan sát và chụp hình được cá thể rùa tại khu vực cấm đánh bắt
cá trong hồ.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Diana Bell, British Chelonia Group (BCG), Ông bà Day,
Ông Scott Trageser, Bà Tạ Thương và Ông Nam Anh đã hỗ trợ tài chính cho hoạt động này. Các khoản quyên
góp trên cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động trong khuôn khổ dự án bảo tồn loài rùa Hoàn Kiếm trong
tương lai.
Timothy McCormack – ATP/IMC
14 tháng 10 năm 2017

