
Từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020, Chương trình 
Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc tổ chức Indo-
Myanmar Conservation (IMC) đã phối hợp với 
Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam 
(SVW) và Vườn Quốc gia Pù Mát hoàn thành các 
bước kiểm tra sức khỏe và sàng lọc di truyền cho 7 
các thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum) và 
2 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) trước khi tái 
thả về tự nhiên.

Những cá thể này được giải cứu từ buôn bán động 
vật hoang dã bất hợp pháp và được chăm sóc phục 
hồi tại Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã – Vườn 
quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An đến khi các cá thể 
này đủ khỏe mạnh để tái thả. Như thường lệ, chúng 
tôi luôn tuân thủ và thực hành các hướng dẫn của 
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) về 
việc tái thả động vật hoang dã trong điều kiện hiện 
tại. Do đó, chúng tôi đã lấy mẫu máu, phân và nước 
bọt để kiểm tra mầm bệnh và ký sinh trùng gây hại ở 
rùa cũng như sàng lọc di truyền đối với từng cá thể.

Tái thả các cá thể rùa ở Vườn quốc gia Pù Mát

Một cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum) 
thư giãn trong môi trường sống tự nhiên của mình sau 
khi được tái thả thành công tại Vườn quốc gia Pù Mát. 
Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC.

Rùa đầu to được thả ở môi trường thích hợp như thác nước 
và có suối xung quanh. Ảnh: 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...
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Hai loại mầm bệnh chúng tôi sàng lọc là vi khuẩn 
Mycoplasma và vi rút Herpes, mối đe dọa lây truyền 
lớn nhất khi tái thả các loài rùa về môi trường tự 
nhiên, đồng thời kiểm tra các mẫu để tìm các loại 
ký sinh trùng. Đối với sàng lọc di truyền, chúng tôi 
sử dụng phân tích DNA để xác định loài phụ và xác 
định khu vực phân bố phù hợp cho tái thả. 

Cuối cùng, các cá thể rùa đầu to được gắn thiết bị 
phát sóng vô tuyến để chúng tôi có thể theo dõi và 
đánh giá tỉ lệ sống sót, di chuyển và hành vi của 
chúng sau khi được tái thả.

Chúng tôi xin cảm ơn SVW, Vườn quốc gia Pù 
Mát đã phối hợp cùng chúng tôi trong hoạt động 
cứu hộ và tái thả này. Xin cảm ơn Quỹ bảo tồn 
Fondation Segré và chương trình EDGE of Existence 
programme đã tài trợ cho dự án này. Chúng tôi cũng 
xin cảm ơn các đối tác của dự án: Hội động vật học 
Luân Đôn (ZSL), vườn thú Paignton, Nordens Ark, 
Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES) và tất cả các 
đối tác khác của chúng tôi đã hỗ trợ cho dự án. Đặc 
biệt, xin chân thành cảm ơn các cán bộ ở Trung tâm 
cứu hộ đã dành nhiều thời gian và công sức chăm 
sóc phục hồi cho số rùa nói trên tại Vườn Quôc gia 
Pù Mát.
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Loài rùa đầu to (Platysternon megacephalum) đang ở tình 
trạng nguy cấp nhưng việc tái thả loài về môi trường hoang 
dã như thế này sẽ giúp tăng số lượng cá thể loài ngoài tự 
nhiên. Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC. 

Hai cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) cũng được thả trong 
chuyến tái thả lần này. Ảnh: Hoàng Văn Hà  – ATP/IMC. 

Các cá thể rùa đầu to được gắn thiết bị phát sóng vô tuyến để 
chúng tôi có thể theo dõi và đánh giá tỉ lệ sống sót, di chuyển 
và hành vi của chúng sau khi được tái thả.  
Ảnh: Phạm Như Quỳnh - ATP/IMC.
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