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

Khảo sát phỏng vấn – tìm kiếm thông tin về
loài Giải Sin-hoe tại tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2020,
nhóm nghiên cứu thực địa của Chương trình
Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc tổ chức IndoMyanmar Conservation (IMC) đã thực hiện một
đợt khảo sát phỏng vấn chuyên sâu tại tỉnh Lạng
Sơn, miền Bắc Việt Nam, nhằm tìm kiếm thông
tin mới về loài rùa quý hiếm nhất thế giới, loài
Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei), còn được biết
đến với tên gọi rùa Hoàn Kiếm.
Trong 2 tuần tiến hành khảo sát, 103 cuộc phỏng
vấn đã được thực hiện tại 10 huyện và thành phố
của tỉnh Lạng Sơn với 27 mẫu, bao gồm mẫu mai
và rùa sống, được ghi nhận của 8 loài, bao gồm loài
rùa sa nhân (Cuora mouhotii), rùa câm (Mauremys
mutica), rùa đầu to (Platysternon megacephalum),
ba ba trơn Trung Quốc (Pelodiscus sinensis),
ba ba gai (Palea steindachneri), rùa bốn mắt
(Sacalia quadriocellata), rùa hộp trán vàng miền
Bắc (Cuora galbinifrons) và rùa đất Speng-lơ
(Geoemyda spengleri).

Đáng chú ý, 33 trong số 103 cuộc phỏng vấn ghi
nhận thông tin về sự tồn tại của các cá thể rùa mai
mềm cỡ lớn tại một khúc của sông Kỳ Cùng với
lần quan sát gần đây nhất của người được phỏng
vấn vào năm 2019. Chúng tôi sẽ tiến hành các
cuộc khảo sát chuyên sâu ở khu vực này để thu
thập thêm thông tin và hy vọng sẽ định loại được
các cá thể rùa mai mềm cỡ lớn này.
Chúng tôi xin cảm ơn Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng
Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghiên
cứu thực hiện chuyến khảo sát này. Chúng tôi
cũng xin chân thành cảm ơn vườn thú Cleveland
Metroparks, USA (CMZ), Quỹ Bảo tồn Rùa
(TCF), Tổ chức IUCN, Quỹ đối tác các hệ sinh
thái trọng yếu (CEPF), Tổ chức British Chelonia
Group (BCG), Quỹ Bảo tồn Mohamed bin Zayed
Species (MBZ), Quỹ Ocean Park Conservation
Foundation (OPCF), cũng như các cá nhân đã hỗ
trợ không ngừng cho dự án Rafetus.
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Phạm Xuân Quyền, cán bộ thực địa của ATP, tiến
hành một cuộc phỏng vấn tại người dân địa phương
để thu thập thêm nhiều thông tin các loài rùa tại khu
vực nghiên cứu. © Phạm Như Quỳnh – ATP/IMC.
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Phong cảnh rừng núi tuyệt đẹp ở huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn. © Phạm Như Quỳnh – ATP/IMC

Một cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) đang được
nuôi tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
© Phạm Như Quỳnh – ATP/IMC

Một cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum)
nguy cấp được phát hiện tại nhà người dân ở huyện
Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
© Phạm Như Quỳnh – ATP/IMC.

Thượng nguồn hồ Cấm Sơn tại huyện Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn. © Phạm Như Quỳnh – ATP/IMC

