
Đây không phải là câu chuyện buồn ‘Biến mất, 
biến mất, và tuyệt chủng” mà là một kết thúc có 
hậu mang tên ‘Tiến lên, tiến lên, về nhà thôi!’ 
với 68 cá thể rùa may mắn. Vào ngày 14 và ngày 
26-27 tháng 5 năm 2021, Chương trình Bảo tồn 
Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar 
Conservation (IMC) đã phối hợp với Trung tâm 
Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc 
Phương, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại 
Việt Nam (SVW ), và các các cán bộ kiểm lâm hoàn 
thành hai đợt tái thả đầu tiên trong năm, đưa 68 cá 
thể rùa thuộc các loài cực kỳ nguy cấp hoặc nguy 
cấp trở lại sinh cảnh tự nhiên tại hai khu bảo tồn ở 
miền Bắc Việt Nam.

Trong chuyến đi đầu tiên, 25 cá thể rùa sa nhân 
(Cuora mouhotii) đã được tái thả. Trong khi đợt tái 
thả thứ hai đã đưa 28 cá thể rùa đầu to cực kỳ nguy 
cấp (Platysternon megacephalum), 6 cá thể rùa sa 

Tiến lên, tiến lên, về nhà thôi! 
68 cá thể rùa trở lại môi trường tự nhiên ở miền Bắc 

Anh Trịnh Văn Nguyên, quản lý TCC thả một 
cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora 
galbinifrons) trong đợt tái thả thứ hai. 
© Sầm Hải Sơn – ATP/IMC

Một cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) nhanh chóng hòa 
nhập với ngôi nhà mới và sẵn sàng tận hưởng mùa hè diệu 
kỳ. © Nguyễn Thu Thủy – 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...

nhân, 1 rùa núi viền (Manouria impressa) và 8 rùa 
hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) cực 
kỳ nguy cấp về nhà. 
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Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Vườn thú 
Cleveland Metroparks (CMZ), Quỹ Bảo tồn Segré, 
và Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc đã 
hỗ trợ thực hiện các đợt tái thả này. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhân viên 
của ATP/IMC, TCC, Vườn quốc gia Cúc Phương 
và SVW đã góp phần thực hiện thành công đợt tái 
thả này.

Ngày: 31/05/2021
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC

Nhóm tái thả phải băng rừng, để đến sinh cảnh tái thả phù 
hợp của loài rùa núi viền (Manouria impressa) ở độ cao 
khoảng 800m so với mực nước biển.  
© Trần Thị Ngọc Hằng – ATP/IMC

 Chị Trần Thị Ngọc Hằng (ATP/IMC) thả một cá thể rùa 
đầu to (Platysternon megacephalum) về ngôi nhà mới.  
© Nguyễn Văn Mạnh

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar 
Conservation 
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu,  
quận Nam Từ  Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46
Điện thoại: +84 (0) 24 7302 8389
Email:       info@asianturtleprogram.org
Website:    www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram
Youtube:   c/AsianTurtleProgram

Hoa văn ấn tượng của cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc 
này giúp nó có thể ngụy trang giữa các lớp lá rụng.  
© Trần Thị Ngọc Hằng – ATP/IMC  
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