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

Cá thể rùa Hoàn Kiếm bị đe dọa bởi
hoạt động đánh, bắt cá
Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2018, sự yên
bình của hồ Đồng Mô, Hà Nội, Việt Nam, và sinh cảnh
của loài rùa quý, hiếm nhất thế giới, bị phá vỡ bởi hoạt
động đánh bắt cá liên tục và cường độ lớn. Hồ Đồng Mô
còn được coi là ngôi nhà của loài Giải Sin-hoe (Rafetus
swinhoei), nổi tiếng ở Việt Nam với tên gọi rùa Hoàn
Kiếm. Một nhóm 12 ngư dân đã sử dụng một loạt lưới
dài 1,5km để đưa cá vào một cái bẫy chuồng có kích
thước 40m dài, 40m rộng và 20m sâu. Sau 5 lần lùa cá, họ
đã thu về tới 30 tấn cá.
Mặc dù lưới đánh cá được đặt bên ngoài khu vực cấm
đánh cá được thiết lập cho cá thể rùa, tiếng ồn lớn đã
được tạo ra bằng cách đập vật cứng vào vỏ những chiếc
thuyền kim loại để đuổi cá vào lưới cũng có thể gây ảnh
hưởng đến rùa. Trong quá trình đánh bắt cá, cán bộ ATP/
IMC đã có mặt trên hồ 24/7 để theo dõi các hoạt động.
May mắn là cá thể rùa không bị vướng vào lưới mặc dù
nó đã được nhìn thấy hai lần bên trong khu vực đánh cá.
Sau khi hoạt động đánh cá kết thúc, cá thể rùa đã được
cán bộ ATP ghi nhận an toàn và khoẻ mạnh.

Sau 5 lần kéo lưới, các ngu dân đã thu về tới 30 tấn cá.
Ảnh: Nguyễn Tài Thắng – ATP/IMC

Chủ thầu hồ và chính quyền địa phương đều ủng hộ
công tác bảo vệ rùa trong thời gian diễn ra hoạt động
này và ngư dân không nhắm vào rùa. Nhưng việc bảo vệ
khu vực này và tiếp tục khảo sát tìm kiếm loài rùa huyền
thoại này tại các khu vực tiềm năng khác đã tiêu tốn rất
nhiều thời gian của cán bộ ATP/IMC, chúng tôi sẽ cần
tuyển thêm nhân viên và mở rộng hoạt động của mình.
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Cảnh hoàng hôn thơ mộng trên hồ Đồng Mô.
Ảnh: Nguyễn Tài Thắng – ATP/IMC.

