Chương trình Bảo tồn rùa châu Á # 1806, CT1, tòa Bắc Hà C14, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tel: +84(24)73028389

Website: www.asianturtleprogram.org

Phiếu ghi nhận rùa cạn và rùa nước ngọt
1. Tên loài:

2. Tên địa phương thường gọi

3. Ngày quan sát:

4. Số phiếu ghi nhận (để trống)

Thông tin về vị trí phát hiện rùa (cần thiết)
5. Vị trí phát hiện rùa

6. Huyện

7. Tỉnh

8. Quốc gia

9. Người báo cáo (tên và cơ quan)

10. Người định loại (tên và cơ quan)

Phân loại ghi nhận (cần thiết)
11. Loại mẫu quan sát (đánh dấu):

A. Mẫu sống

B. Mẫu chết

C. Bộ phận/Mai, hộp sọ

D. Không biết

12. Loại dẫn chứng (đánh dấu):

1. Ảnh chụp

2. Có mẫu, bộ phận

3. Không có

4. Mẫu máu/mô

13. Phân loại ghi nhận
A1 Quan sát ngoài tự nhiên
•
•

A2 Quan sát từ thợ săn, người đánh cá hoặc người khác trong khu vực phân bố của loài

•

B1 Quan sát tại nơi nuôi nhốt ở khu vực dân cư gần vùng phân bố của loài

•

B2 Quan sát trong buôn bán

•

C1 Ghi nhận qua phỏng vấn

•

C2 Ghi nhận qua báo cáo, tài liệu hoặc nơi khác

Thông tin khác (nếu có)
14. Độ tuổi:

Trưởng thành

Chưa trưởng thành

Con mới nở

Không biêt

16. Chiều dài mai trung bình (mm)

Con non

17. Chiều rộng mai trung bình (mm)

19. Thông tin thêm về địa điểm phát hiện rùa (tên người nuôi/giữ, dân tộc, làng,
xã,… )

15. Giới tính:

Đực

Cái

Không biết

18. Khối lượng (g)
20. Tọa độ GPS (nếu có)
Hệ tọa độ UTM – WGS84

Hệ tọa độ địa lý -WGS84

Địa chỉ:
Họ tên:
Độ cao (m):
Tuổi:

Dân tộc:

Độ cao (m):

Nghề nghiệp:

21. Mô tả quá trình phát hiện rùa (cung cấp thông tin chi tiết về hoàn cảnh quan sát/ghi nhận mẫu, nguồn gốc mẫu, giá cả, số lượng,…)

22. Quan sát mẫu trong môi trường tự nhiên (nhiệt độ không khí °C, nhiệt độ nước °C, độ ẩm tương đối %, độ tàn che, độ che phủ…)

23. Thông tin bổ sung (các loài động vật khác quan sát được, tên tài liệu, báo cáo liên quan,….)

Vui lòng hoàn thành và gửi phiếu Ghi nhận rùa cạn và rùa nước ngọt tới: info@asianturtleprogram.org

Photograph (if available)
24. Vui lòng đính kèm ảnh rùa/mẫu vật khi gửi phiếu Ghi nhận

Người thực hiện:

Ngày:

Dimension measurements (mm)
Chiều dài mai cực đại (MCL)

Chiều dài yếm cực đại (PL)

Chiều rộng mai cực đại (MaxW.ca)

Chiều cao mai (H.ca)

Chiều rộng mai trung bình (MidW.ca)

Chiều dài tấm họng (L.G)

Chiều rộng tấm họng (P.G)

Chiều dài tấm cánh tay (L.H)

Chiều rộng tấm cánh tay (P.H)

Chiều dài tấm ngực (L.P)

Chiều rộng tấm ngực (P.P)

Chiều dài tấm bụng (L.AB)

Chiều rộng tấm bụng (P.AB)

Chiều dài tấm đùi (L.F)

Chiều rộng tấm đùi (P.F)

Chiều dài tấm hậu môn (L.AN)

Chiều rộng tấm hậu môn (P.AN)

Chiều dài đuôi (L.cd)

Loại mẫu được thu

Ngày thu mẫu

Nơi gửi phiếu ghi nhận rùa cạn và rùa nước ngọt:
Bản cứng:
Chương trình Bảo tồn rùa châu Á – Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Phòng #1806 CT1, tòa Bắc Hà C14,
phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:+84 (0)24 7302 8389
Bản mềm:
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram
Vui lòng gửi kèm ảnh chụp cá thể/mẫu vật (nếu có) khi gửi Phiếu ghi nhận cho chúng tôi.

