
Vào ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2018, Chương trình Bảo 
tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar 
Conservation (IMC) đã phối hợp với Trung tâm Bảo 
tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương và 
Trạm đa dạng sinh học Mê Linh thuộc Viện Sinh thái 
và Tài nguyên sinh vật (IEBR) tiến hành đợt thả rùa 
đầu tiên trong năm 2018. Đợt thả rùa này bao gồm 
101 cá thể thuộc ba loài rùa nguy cấp, Rùa đất lớn 
(Heosemys grandis), Rùa răng (Heosemys annandalii), 
và rùa núi vàng (Indotestudo elongata). Phần lớn số 
rùa được thả lần này đã được sinh sản và nuôi thành 
công tại Trung tâm Bảo tồn Rùa và Trạm đa dạng sinh 
học Mê Linh trong nhiều năm qua. Bất chấp thời tiết 
xấu, mưa nặng hạt, những con đường ngập bùn, và 
thời gian di chuyển dài, chúng tôi rất hạnh phúc khi 
được thấy các cá thể rùa nguy cấp trở lại môi trường 
hoang dã.

Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các cá thể rùa thuộc 
các loài rùa nguy cấp khác của Việt Nam được thả về 
tự nhiên trong mùa thu này. Nếu bạn muốn hỗ trợ 
hoạt động thả rùa của chúng tôi, vui lòng quyên góp 
qua cổng thanh toán điện tử Paypal với địa chỉ email 
support@asianturtleprogram.org hoặc liên hệ với 
chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thả về tự nhiên 101 cá thể rùa nguy cấp 

Ông Hoàng Văn Hà, cán bộ ATP đang chuẩn bị thả một cá thể 
rùa răng (Heosemys grandis).  
Ảnh: Hoàng Thị Phương Thảo – ATP/IMC.

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 

Chúng tôi 
rất hạnh phúc khi thấy các cá thể 

rùa nguy cấp trở lại môi trường hoang dã. Ảnh: 
Hoàng Thị Phương Thảo - ATP/IMC



Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới em Lâm 
Quang Ngôn, sinh viên Đại học Cần Thơ, em Huỳnh 
Thiên Trung và Trần Minh Cường, sinh viên Đại học 
Khoa học Tự nhiên Hồ Chí Minh đã tham gia tình 
nguyện trong đợt tái thả rùa này. Xin dành những lời 
cảm ơn đặc biệt tới các cán bộ, nhân viên của ATP, 
TCC, Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh đã làm việc 
không biết mệt mỏi trong công tác cứu hộ, nhân nuôi 
sinh sản, và thả rùa về tự nhiên. 

Hoàng Thị Phương Thảo & Hoàng Văn Hà – ATP/
IMC. 
Ngày 22 tháng 8 năm 2018
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Một cá thể rùa răng từng bị tách khỏi môi trường hoang 
dã trong thời gian dài đang tìm hiểu ngôi nhà mới của 
mình khi được thả lại tự nhiên. 
Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC.

Bà Nguyễn Thu Thủy với nụ cười hạnh phúc sau khi thả thành công 
các cá thể rùa về tự nhiên. Ảnh: Hoàng Thị Phương Thảo– ATP/IMC

Ảnh: Ông Đỗ Thanh Hào đang thả một cá thể rùa răng khỏe 
mạnh được chăm sóc tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh thuộc 
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (IEBR) về tự nhiên. 
Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC. 


