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Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ 
chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) rất vui 
mừng thông báo chúng tôi đã tái thả 24 cá thể rùa 
sa nhân (Cuora mouhotii) về môi trường tự nhiên 
tại một khu vực được bảo vệ ở miền bắc Việt Nam 
vào ngày 03/07/2019. Sau khi được lực lượng chức 
năng tịch thu trong một vụ buôn bán động vật 
hoang dã trái phép tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 
Bình, miền Bắc Việt Nam vào đầu năm nay, các 
cá thể rùa này đã được cứu hộ và chuyển giao đến 
Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc 
gia Cúc Phương.

Sau thời gian chăm sóc đặc biệt tại TCC, các cá 
thể rùa này đã phục hồi nhanh chóng và đủ điều 
kiện để tái thả trở lại môi trường hoang dã.

Sau một hành trình đi bộ dài và vất vả vào sâu 
trong rừng già, các cá thể rùa này đã được nhóm 
cứu hộ ATP và TCC thả lại các sinh cảnh thích 
hợp trước khi cơn bão nhiệt đới đầu tiên, Bão 
Mun đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam.

24 cá thể rùa sa nhân được thả về tự nhiên

Một cá thể rùa sa nhân được thả lại tự 
nhiên. © Hoàng Văn Hà - ATP/IMC. 

Chuyển rùa đến sinh cảnh được bảo vệ phù hợp. 
© Hoàng Văn Hà - ATP/IMC. 

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á
Tổ chức Indo-Myanmar Conservation 

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 

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...

http://www.indomyanmarconservation.org/
http://www.asianturtleprogram.org
http://www.asianturtleprogram.org


Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 
các cán bộ kiểm lâm huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 
Bình và nhân viên TCC/ATP đã và đang làm việc 
không biết mệt mỏi để cứu hộ, chăm sóc và tái thả 
động vật. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Vườn thú 
Cleveland Metropark và các cá nhân đã tài trợ cho 
hoạt động này.
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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) 24 7302 8389
Email:       info@asianturtleprogram.org
Website:    www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

17 turtles of 4 different species were rescued this time 

Anh Trần Bảo Ngọc, một nhân viên của TCC tham gia vào 
công tác cứu hộ, chăm sóc phục hồi và tái thả động vật.  
© Hoàng Văn Hà - ATP/IMC. 

Chị Nguyễn Thu Thủy, Điều phối viên Chương trình đào tạo 
và cứu hộ, đang tiến hành kiểm tra lần cuối các cá thể rùa 
trước khi chuyển chúng lên xe để di chuyển đến khu vực tái 
thả. © Hoàng Văn Hà - ATP/IMC. 

Anh Nguyễn Đức Lượng, một nhân viên chăm sóc rùa 
tại TCC đang thả một cá thể rùa sa nhân về tự nhiên. 
© Nguyễn Thu Thủy - ATP/IMC. 
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