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

Áo phông ngầu thúc đẩy công tác bảo tồn
loài rùa đầu to nguy cấp ở Việt Nam
Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) là một
trong các loài rùa nguy cấp nhất trên thế giới do
ảnh hưởng tiêu cực từ nạn săn bắt và buôn bán
động vật hoang dã bất hợp pháp. Do đó, loài rùa
này được ghi nhận là loài có giá trị tiến hóa đặc
biệt và bị đe dọa trên phạm vi toàn câu (EDGE),
nằm trong chương trình EDGE của Hội Động
vật học Luân Đôn (ZSL).
Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc
Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) đã
phối hợp với nhiều đối tác quốc tế và địa phương
để đánh giá chiến lược tái thả cho các cá thể rùa
đầu to bị tịch thu trong ba năm trở lại đây. Hoạt
động này nằm trong khuôn khổ dự án rùa đầu to
được tài trợ bởi EDGE, Qua đó, chúng tôi mong
muốn phát triển một quy trình trước và sau tái
thả không chỉ áp dụng cho loài rùa đầu to mà
còn cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt tại Việt
Nam.

Thiết kế in màu của áo phông rùa đầu to với khẩu hiệu
“Rùa đầu to - muốn tự do” bằng tiếng Việt. © ATP/IMC.

Bạn có thể giúp lan tỏa nhận thức về nguy cơ
tuyệt chủng mà rùa đầu to đang phải đối mặt
cũng như thúc đẩy việc bảo tồn loài rùa này bằng
cách mua áo phông hoặc quyên góp ngay hôm
nay. Sự đóng góp của bạn sẽ góp phần không nhỏ
cho những nỗ lực phục hồi, chăm sóc và tái thả
loài rùa đầu to về tự nhiên.
Chúng tôi có hai thiết kế, thiết kế in màu với
thông điệp tiếng Việt hiện có sẵn tại gian hàng
trên website chính thức chúng tôi tại https://
asianturtleprogram.org/vi/souvenir/. Thiết kế
đen trắng với thông điệp tiếng Anh và tiếng
Việt đã có mặt trên cửa hàng Bonfire trực tuyến
tại https://bonfire.com/atp-big-headed-turtlet-shirt-english và https://bonfire.com/atp-bigheaded-turtle-t-shirt-vietnamese

Một thiết kế khác của áo phông rùa đầu to bằng tiếng Anh
đã được bày bán trên cửa hàng trực tuyến Bonfire của
chúng tôi. © ATP/IMC và Bonfire.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quỹ Bảo tồn
Segré, chương trình EDGE of Existence, Hội
Động vật học Luân Đôn (ZSL), vườn thú Paignton,
vườn thú Nordens Ark, viện Tài nguyên và Môi
trường (CRES), vườn thú Cleveland Metroparks
(CMZ), vườn Quốc gia Cúc Phương, vườn Quốc
gia Pù Mát và tất cả các đối tác đã đồng hành
cùng chúng tôi trong dự án này.

Thiết kế khác của áo phông rùa đầu to bằng tiếng Việt đã
được bày bán trên cửa hàng trực tuyến Bonfire của chúng
tôi. © ATP/IMC và Bonfire.
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Anh Hoàng Văn Hà, điều phối viên dự án rùa Việt Nam
của ATP, người đã được trao học bổng EDGE về bảo tồn
rùa đầu to tại Việt Nam, tự hào được mang mẫu áo phông
mới này. © Nguyễn Tài Thắng – ATP/IMC

