Chương trình bảo tồn rùa châu Á
& Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương
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
www.cucphuongturtlecenter.com

Các học viên của Khóa tập huấn kỹ năng nghiên cứu thực
địa các loài rùa cạn và rùa nước ngọt lần thứ IX, chụp ảnh
cùng các cán bộ ATP và các chú chó nghiệp vụ trong một
buổi thực hành kỹ năng ở rừng Cúc Phương.
Ảnh: Trần Văn Đại.

Chó nghiệp vụ tìm thấy rùa Sa nhân trong khóa tập huấn
sinh viên tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Việt Nam
Những chú chó nghiệp vụ của Chương trình bảo tồn Rùa
châu Á (ATP) đã gặt hái được một thành công mới trong
tuần này khi chúng phát hiện một cá thể rùa sa nhân
(Cuora mouhotii) nguy cấp trong khóa tập huấn kỹ năng
nghiên cứu thực địa các loài rùa cạn và rùa nước ngọt tại
Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Khóa tập huấn kéo dài một tuần đã trang bị cho các nhà
sinh học, nhà bảo tồn và các cán bộ bảo vệ động vật hoang dã trẻ các kỹ năng nghiên cứu thực địa và những trải
nghiêm thực tế liên quan đến công tác nghiên cứu và bảo
tồn các loài rùa. Thông qua các bài giảng lý thuyết kết
hợp với các thực hành, học viên đã tích lũy được các kiến
thức và kỹ năng như định loại, đo đạc và sử dụng bản đồ,
kỹ năng phỏng vấn, và tầm quan trọng của bảo tồn trong
nghiên cứu khoa học. Khóa tập huấn năm nay đã diễn
gia từ ngày 30/03/2013 đến ngày 06/04/2013 với sự tham
gia của 10 học viên đến từ 9 trường đại học trong đó có 4
giảng viên và một nghiên cứu sinh. Đặc biệt đây là khóa
tập huấn đầu tiên có sự tham gia của một học viên đến từ
nước bạn Lào.

Trong buổi thực hành kỹ năng nghiên cứu thực địa trong
rừng vào ngày 05/04/2013, các học viên đã tiến hành
điều tra theo tuyến tìm kiếm loài rùa Sa nhân (Cuora
mouhotii) bản địa cùng với sự hỗ trợ của ba chú chó
nghiệp vụ. Đây cũng là lần thực hành tìm kiếm rùa trong
rừng đầu tiên của chú chó một năm tuổi Momo – con
của cặp bố mẹ cũng là chó huấn luyện của ATP. Momo
đã chật vật xoay sở với sự làm phiền của kiến và vắt để
làm quen với một môi trường mới lạ và hương vị của
rừng. Sau khoảng một giờ tìm kiếm mà không thu được
kết quả như mong đợi, các học viên đã đóng gói đồ và
sẵn sàng để quay về trung tâm bảo tồn rùa – địa điểm sẽ
diễn ra bài tập đặt bẫy rùa nước.
Sarah Wahl, nhân viên huấn luyện chó nghiệp vụ tại Cúc
Phương đã khá thất vọng với kết quả của bài thực hành
trong rừng và đặc biệt với màn thể hiện của Momo –
chú chó đã được huấn luyện bài bản tại Trung tâm bảo
tồn rùa (TCC), một thành viên đầy triển vọng của đội
chó nghiệp vụ của ATP. Cô đã quyết định để cho Momo
thử thêm một lần nữa tại một khu vực từng là địa điểm

nghiên cứu rùa sa nhân bằng sóng radio của Vườn quốc
gia, nơi ghi nhận nhiều cá thể Cuora mouhotii. Đột
nhiên, Momo đánh hơi được một mùi đặc biệt và nhảy
vào bụi rậm sục sạo. Dưới một thân cây đổ, chú chó bắt
đầu sủa vang báo hiệu mình đã tìm thấy một cá thể rùa
Sa nhân. Cá thể rùa này là điều mà đội tập huấn vẫn
đang tìm kiếm. Đây là một cá thể hoàn toàn mới, chưa
từng được phát hiện trong các cuộc khảo sát trước đó tại
khu vực.
Sarah Wahl chia sẻ rằng: “Một niềm hân hoan và cảm
giác vui sướng tột độ khó tả đã đến với tôi khi tìm được
cá thể rùa sa nhân này. Ngay lập tức, tôi gọi toàn đội để
cùng chia sẻ niềm vui này. Mùa hè năm ngoái, tôi đã
đến khu vực này nhiều lần với một chú chó khác nhưng
chẳng tìm được gì cả. Tôi cảm thấy khá thất vọng. Thật
tuyệt vời khi Momo đã tìm được một chú rùa vào ngày
đầu tiên khi cô nàng ở trong rừng. Tôi hy vọng các học
viên có thể nhận thấy được sự hữu ích của các chú chó
nghiệp vụ như một công cụ nghiên cứu đắc lực.” Sarah
cũng đùa rằng: “Tôi phải thú nhận rằng tôi đã nói với
Momo là sẽ không cho cô nàng ăn tối nếu cô nàng không
tìm được gì cả.”
Vào năm 2010, Chương trình bảo tồn rùa châu Á bắt đầu
tiến hành huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ phục
vụ cho các cuộc khảo sát thực địa tại Việt Nam. Với sự
suy giảm nhanh chóng của quần thể rùa trong thập niên
1980 và 1990 khi cuộc khủng hoảng rùa châu Á xuất
hiện, các nhà nghiên cứu đang phải đối mặt với một
thách thức lớn trong việc tìm kiếm và định vị các loài rùa
trong tự nhiên. Tìm kiếm theo thời gian và đi bộ theo
các tuyến điều tra đã chứng tỏ hiệu quả của mình nhưng
chúng cần nhiều giờ công lao động. Cán bộ điều tra có
thể sẽ mệt mỏi và chán nản nếu không tìm được rùa.
Việc sử dụng các chú chó huấn luyện sẽ tăng hiệu quả
tìm kiếm trong nghiên cứu thực địa.
Với thành công của Momo trong trong khóa tập huấn
vừa qua, các chú chó nghiệp vụ đã chứng tỏ mình là một
công cụ vô giá trong các cuộc khảo sát thực địa. Giống
như việc tổ chức các khóa tập huấn sinh viên đào tạo kỹ
năng cho các nhà bảo tồn rùa tương lai, ATP sẽ tiếp tục
huấn luyện thế hệ tiếp theo “chuyên gia đánh hơi rùa”
cho các hoạt động bảo tồn ở Việt Nam và châu Á.

Sit phetmivanh, học viên đầu tiên đến từ Lào tham gia khóa
tập huấn, thuyết trình về các đặc điểm hình thái đặc trưng
của rùa đất Speng-lơ (Geoemyda spengleri) với các học viên
khác trong buổi thực hành định loại.
Ảnh: Phạm Văn Thông – ATP.

Hoàng Văn Thái – Quản lý Trung tâm bảo tồn rùa dẫn các học
viên đi tham quan trung tâm du khách của trung tâm và giải
thích về các hiểm họa đối với các loài rùa và động vật hoang
dã ở châu Á. Ảnh: Phạm Văn Thông - ATP

Thông cáo báo chí ATP
Ngày: 06/04/2013
Khóa tập huấn kỹ năng nghiên cứu thực địa các loài rùa
cạn và rùa ngọt lần thứ IX đã được tài trợ bởi Shellshock
campaign và Hiệp hội các Vườn thú và Thủy sinh châu
Âu (EAZA). Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Vườn
Quốc gia Cúc Phương và Trung tâm
bảo tồn rùa (TCC) đã tạo điều kiện
tổ chức khóa tập huấn.

Các học viên học cách đọc và định hướng trên bản đồ trong
bài giảng sử dụng bản đồ. Ảnh: Tim McCormack - ATP

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar
Conservation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Tim McCormack, Điều phối viên ATP, hướng dẫn các học viên cách
sử dụng la bàn trong bài giảng đo đạc và sử dụng bản đồ.
Ảnh: Phạm Văn Thông - ATP

Chú chó nghiệp vụ, Momo, và người huấn luyện Sarah
Wahl đã tìm thấy một cá thể rùa sa nhân hoang dã – một
loài bản địa nguy cấp của Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Ảnh: Phạm Văn Thông - ATP

Trung tâm Bảo tồn Rùa - Vườn Quốc gia Cúc Phương
Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0) 3 0384 8090
Email: haodt.turtleconservation@gmail.com
Website: www.asianturtleprogram.org/tcc-home-page.html
Facebook: www.facebook.com/TurtleConservationCenter

Học viên Nguyễn Phú Quý học cách cầm rùa tại TCC.
Ảnh: Phạm Văn Thông - ATP

Học viên Bùi Thị Nguyên Nữ và Nguyễn Chí
Thành thực hành đo góc phương vị, một nội
dung trong bài thực hành đo đạc và sử dụng
bản đồ trong rừng.
Ảnh: Tim McCormack - ATP

Học viên Cáp Kim Cương thực hành đặt bẫy rùa
nước tại TCC. Ảnh: Phạm Văn Thông - ATP

Các học viên khóa tập huấn chụp ảnh kỷ
niệm vào cuối khóa học.
Ảnh: Tim McCormack - ATP.

