
Sau cuộc giải cứu cuối tháng 5, vào thứ Tư 
(15/8/2018) đội cứu hộ của chúng tôi đã di chuyển 
đến tỉnh Quảng Nam để giải cứu và tiếp nhận 37 
cá thể rùa nguy cấp đã được Công an tỉnh Quảng 
Nam tịch thu. Các cá thể động vật bao gồm 18 cá 
thể rùa Sa nhân (Cuora mouhotii), 1 cá thể rùa 
Đầu to (Platysternon megacephalum), 2 cá thể rùa 
Núi viền (Manouria impressa), 14 cá thể rùa Hộp 
trán vàng miền Trung (Cuora bouretti) và 2 cá thể 
rùa đất Sê-pôn (Cyclemys oldhamii).

Thật không may, hai cá thể rùa khác (1 rùa Đầu to 
và 1 Sa nhân) đã quá yếu và không thể đợi đến lúc 
được cứu hộ. Ngoài các loài động vật được chuyển 
đến Trung tâm bảo tồn rùa (TCC), các cơ quan 
chức năng tỉnh Quảng Nam đã thả một số loài 
động vật, kể cả rùa  mai mềm trở về tự nhiên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan 
chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tịch thu 
và phối hợp kịp thời đề giải cứu các các thể rùa 
này.

ATP LƯU Ý: 2 đợt cứu hộ rùa vào tháng 5 và tháng 
8 cho thấy các lực lượng chức năng tỉnh Quảng 
Nam đã và đang chú trọng đến công tác ngăn chặn 
và xử lý nạn buôn bán động vật hoang dã trên địa 
bàn tỉnh. Chúng tôi rất mong vụ việc sẽ được điều 
tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng các 
quy định của pháp luật.

Đợt giải cứu rùa lần thứ hai tại tỉnh Quảng Nam

Một cá thể rùa Hộp trán vàng miền Trung (Cuora bouretti) 
được tịch thu ở tỉnh Quảng Nam vào tháng 8 năm 2018.  
Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC

1 cá thể rùa Đầu to (Platysternon megacephalum), 2 cá thể 
rùa Núi viền (Manouria impressa) và 2 cá thể rùa Đất Sê-
pôn (Cyclemys oldhamii) trong cuộc tịch thu tại tỉnh Quảng 
Nam vào tháng 8 năm 2018. Ảnh: Đỗ Thanh Hào - TCC
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Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
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