
Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc 
Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) phối 
hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Lào 
(LCTW) đã tổ chức Khóa tập huấn kỹ năng nghiên 
cứu thực địa về các loài rùa cạn và rùa nước ngọt 
lần đầu tiên tại Lào từ ngày 21 đến 28 tháng 7 năm 
2019. Khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên 
gia người Việt và người Anh của ATP, nhằm cung 
cấp cho học viên các kiến thức và trải nghiệm về kỹ 
năng nghiên cứu thực địa liên quan đến các loài rùa 
cạn và rùa nước ngọt.

Chín học viên là sinh viên, các nhà bảo tồn trẻ người 
Lào đã tham gia khóa học được tổ chức tại LCTW 
(tỉnh Viêng Chăn, Lào). Các học viên được nhận 
học bổng toàn phần để tham dự khóa học nhờ sự 
hỗ trợ từ vườn thú Cleveland Metroparks và các nhà 
tác trợ khác.

Khóa tập huấn kỹ năng nghiên cứu thực địa các loài 
rùa cạn và rùa nước lần thứ 15

Học viên và giảng viên khóa đào tạo chụp ảnh lưu niệm tại Khu 
Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Phou Khao Khouay, tỉnh 
Viêng Chăn, Lào. © Nguyễn Tài Thắng – ATP/IMC

Một học viên thực hành định loại rùa qua hình ảnh.  
© Jack Carney (ATP/IMC)

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á
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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...
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Qua các bài giảng lý thuyết, các học viên đã có cơ 
hội tìm hiểu về nhiều chủ đề đa dạng như: sinh thái 
học của rùa và tiến hóa, cuộc khủng hoảng rùa châu 
á, phương pháp nghiên cứu và viết báo cáo, bảo tồn 
rùa ở Lào, vai trò của nghiên cứu khoa học trong bảo 
tồn. Đặc biệt các học viên được học và thực hành 
các định loại các loài rùa bản địa của Lào, cách sử 
dụng thiết bị GPS và la bàn, sử dụng bẫy thủy sinh, 
khảo sát thực địa và hoàn thành phiếu ghi nhận các 
loài rùa cạn và rùa nước ngọt. 

Chúng tôi rất vui mừng với triển vọng hợp tác chặt 
chẽ hơn với các nhà bảo tồn và nghiên cứu tại Lào và 
các hoạt động như khóa đào tạo này là cơ hội tuyệt 
vời để thắt chặt sự hợp tác và xây dựng cộng đồng 
bảo tồn. Chúng tôi đã có nhiều người bạn mới trong 
hành trình đến Lào lần này và sẽ giữ liên lạc và hy 
vọng có cơ hội hợp tác với các học viên và đối tác 
trong tương lai.

Để tổ chức khóa đào tạo thường niên đòi học nhiều 
ngân sách và thời gian, đặc biệt khi tổ chức tại một 
quốc gia khác sử dụng ngôn ngữ khác. Chúng tôi 
xin chân thành cảm ơn nhân viên ATP, LCTW, các 
học viên Lào và tất cả các cá nhân đã hỗ trợ tổ chức 
thành công khóa đào tào này. Trên hết chúng tôi 
muốn gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã hỗ trợ 
tài chính tổ chức khóa học này thường niên này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về khóa học 
này hoặc ATP/IMC, vui lòng truy cập: www.
asianturtleprogram.org. Nếu bạn muốn tài 
trợ cho chúng tôi, vui lòng truy cập https://
asianturtleprogram.org/donate hoặc liện hệ chúng 
tôi qua support@asianturtleprogram.org. Xin chân 
thành cảm ơn!
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Nhiều cá thể rùa bản địa đang được chăm sóc tại Vườn thú 
Lào. Các học viên thực hành định loại các cá thể rùa tại đây.  
© Jack Carney (ATP/IMC).  

Điều tra theo tuyến là một trong những phương pháp để tìm 
rùa ẩn dưới tán lá rụng trong rừng. © Jack Carney (ATP/IMC)

Trong khóa học, học viên được hướng dẫn cách đọc bản đồ và 
có khả năng định hướng giữa các điểm.  
© Jack Carney (ATP/IMC).  
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Định vị bằng sóng vô tuyến là một phương pháp ít tốn kém 
để theo dõi sự di chuyển của các cá thể rùa (được nghiên 
cứu) trong môi trường hoang dã.  
© Jack Carney (ATP/IMC).  

Các học viện thực hành sử dụng GPS, một kỹ năng quan 
trọng trong nghiên cứu thực địa tại các cánh rừng ở Lào. 
© Jack Carney (ATP/IMC)

Vào ngày cuối của khóa học, các học viên thuyết trình về 
giữ liệu họ thu thập từ cuộc khảo sát phỏng vấn.  
© Jack Carney (ATP/IMC).  

Trong khi thực hành phỏng vấn tại một ngôi làng gần 
LCTW, nhóm học viên đã phát hiện một mai rùa núi viền 
được người dân lưu giữ trong nhà.  
© Jack Carney (ATP/IMC).  

Học viên thực hành phóng vấn người dân địa phương 
trong khóa học. © Jack Carney (ATP/IMC).  

Anh Tim McCormack, giám đốc ATP/IMC và con trai An-
drew McCormack, hoàn thành phiếu ghi nhận một cá thể 
rùa Khorat (Malayemys khoratensis) quan sát được tại khu 
chợ địa phương trong buổi thực hành.  
© Hoàng Văn Hà (ATP/IMC)


