
Ngày 17/5/2021, Chi cục Kiểm lâm Thành phố 
Hồ Chí Minh đã kiểm tra và tịch thu 52 cá thể 
rùa tại một ngôi chùa trên địa bàn thành phố. 
Số rùa này bao gồm 2 cá thể rùa răng (Heosemys 
annandalii), 7 rùa núi vàng (Indotestudo 
elongata), 13 rùa đất lớn (Heosemys grandis), 
6 rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), 4 
rùa đất Pulkin (Cyclemys pulchristriata), 1 rùa 
cổ sọc (Mauremys sinensis) và 19 rùa tai đỏ 
(Trachemys scripta elegans) - một loài ngoại lai 
xâm hại. Đáng buồn thay, việc phóng sinh, nếu 
không thực hiện đúng cách, đã và đang kìm 
kẹp các loài động vật trong môi trường sống 
và chế độ ăn không phù hợp. Trong tình huống 
này, các cá thể rùa núi vàng, loài sống trên cạn 
và phân bố trong rừng đã phải vật lộn với cái ao 
nhỏ tù đọng.

Trước đây, Ban quản lý chùa đã nhiều lần 
chuyển giao rùa cho Chi cục Kiểm lâm nhưng 
số lượng rùa trong chùa vẫn tiếp tục tăng do 
người dân vẫn không ngừng phóng sinh rùa tại 
chùa. Điều này tiếp tục gây ra thách thức cho 
nhà chùa khi nhà chùa không có khả năng và 
cơ sở vật chất phù hợp để chăm sóc rùa. Tất 
cả các cá thể rùa bản địa đã được chuyển đến 
Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi 
gần đó, với hy vong các cá thể này sẽ được thả 
lại môi trường tự nhiên phù hợp trong tương 
lai, trong khi các cá thể rùa tai đỏ bị tiêu hủy.

Việc thả rùa xuống khu vực ao trong các ngôi 
chùa tiếp tục là vấn đề đau đầu đối với chính 
quyền và các tổ chức bảo tồn. Do nhiều loài 
được pháp luật bảo vệ, hành vi này thường liên 
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quan các vi phạm pháp luật. Ngoài ra những 
khó khăn và chi phí liên quan đến việc cứu hộ, 
phục hồi và tái thả tạo ra nhiều thách thức đối 
với các tổ chức muốn ngăn chặn nạn buôn bán 
động vật hoang dã bất hợp pháp đang đe dọa và 
đẩy nhiều loài rùa cạn và rùa nước ngọt châu Á 
đến bờ tuyệt chủng.

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...

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



Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã 
nhiều lần gửi công văn đến nhà chùa đề nghị 
có các biện pháp triệt để hơn để giải quyết vấn 
đề này vì khu vực ao tại các đền, chùa không 
phải là môi trường sống thích hợp cho động 
vật hoang dã. ATP/IMC xin gửi lời cảm ơn đến 
tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá 
nhân đã và đang hỗ trợ hoạt động cứu hộ và 
tái thả động vật tại Việt Nam. Chúng tôi cũng 
chân thành cảm ơn nhà chùa đã hỗ trợ các hoạt 
động bảo vệ các loài rùa bản địa Việt Nam.
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