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

Ấn phẩm truyền cảm hứng cho công tác bảo tồn
loài rùa đầu to nguy cấp ở Việt Nam
Chúng tôi tự hào chia sẻ ấn phẩm truyền
thông mới nhất nhằm nâng cao nhận thức
của cộng đồng về loài rùa đầu to (Platysternon
megacephalum), loài rùa bị đe dọa tuyệt chủng
trong tương lai gần. Trong vài thập kỷ qua,
rùa đầu to đã bị săn bắt ráo riết cho mục đích
buôn bán trái phép tại các quốc gia mà loài này
phân bố, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào,
Campuchia và Myanmar. Rùa đầu to có giá trị
lớn về đa dạng di truyền khi là đại diện duy
nhất của giống Platysternon và họ rùa đầu to
Platysternidae. Do đó, rùa đầu to đã được ghi
nhận là loài mang giá trị tiến hóa đặc biệt và bị
nguy cấp trên phạm vi toàn cầu (EDGE), như
một phần của sáng kiến EDGE của Hiệp hội
Động vật học Luân Đôn.
Là một phần của dự án rùa đầu to EDGE,
Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc
Tổ chức Indo-Myanmar Conservation đã triển
khai các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn loài
tại Việt Nam với nhiều đối tác quốc tế và địa
phương để đánh giá chiến lược tái thả các cá
thể rùa đầu to được tịch thu từ các vụ buôn bán
trái phép trong ba năm qua. Tranh vẽ rùa đầu
to được sử dụng trong tờ áp phích này được
vẽ và hoàn thiện bởi nghệ sĩ tài năng của Việt
Nam, Jeet Zdung. Tranh được vẽ theo phong
cách tranh dân gian Đông Hồ, một phong cách
nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được
sản xuất bằng ván khắc in trên giấy điệp. Các tờ
áp phích này đã được phát tới các cán bộ thực
thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã tại
các khu vực ưu tiên và trong các cuộc họp cộng
đồng tuyên truyền về loài rùa đầu to.

Phiên bản tiếng Anh của tờ áp phích với khẩu hiện “Bigheaded Turtles Want To Be Free”. © ATP/IMC.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Jeet Zdung
đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời
về rùa đầu to. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm
ơn sâu sắc tới Quỹ Bảo tồn Fondation Segré,
chương trình EDGE of Existence, vườn thú
Cleveland Metroparks (CMZ), hội Động vật
học Luân Đôn (ZSL), sở thú Paignton, vườn
thú Nordens Ark, Viện Tài nguyên và Môi
trường (CRES), vườn Quốc gia Cúc Phương,
vườn Quốc gia Pù Mát, và tất cả các đối tác đã
hỗ trợ phát triển và in ấn áp phích này.
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‘Rùa đầu to muốn tự do’ là khẩu hiệu tiếng Việt của tờ áp
phích. Khẩu hiệu này được chọn từ cuộc thi sáng tạo khẩu
hiệu về bảo vệ rùa đầu to được ATP tổ chức trong năm
2020. © ATP/IMC.

