
Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021, một người dân 
địa phương sống tại xã Hòa Tân, huyện Châu 
Thành, tỉnh Đồng Tháp, miền Nam Việt Nam 
đã tự nguyện bàn giao 111 cá thể rùa nguy cấp 
cho Chi cục kiểm lâm tỉnh.

Các cá thể rùa bao gồm 89 rùa răng (Heosemys 
annandalii), 3 rùa hộp lưng đen (Cuora 
amboinensis), 8 rùa đất lớn (Heosemys grandis), 
10 rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga), và 1 ba ba 
Nam bộ (Amyda ornata).

Sau khi tiếp nhận, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng 
Tháp sẽ tiếp tục nuôi dưỡng các cá thể đồng 
thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn 
thành hồ sơ và thủ tục để thả các cá thể rùa trên 
về môi trường tự nhiên phù hợp.

Hơn 100 cá thể rùa được người dân chuyển giao  
đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Số rùa này  có các loài như rùa răng, rùa 
đất lớn, rùa ba gờ © THĐT

Các cá thể có kích thước đa dạng.  
© Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp (THĐT).

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 
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Lưu ý ATP: Chúng tôi đã liên hệ với các đơn 
vị chức năng để đề xuất hỗ trợ và xác định loài 
trong trường hợp này.

Nguồn:www.youtube.com/
watch?v=7wobRIIBmao

Ngày: 19/07/2021

Thông cáo báo chí: Bích Kiều – ATP/IMC

Trong đó có một số cá thể rùa đất lớn (Heosemys grandis) 
có kích thước khủng. © THĐT

Số rùa này còn bao gồm loài rùa răng (Heosemys 
annadalii), rùa đất lớn (Heosemys grandis), rùa ba gờ 
(Malayemys subtrijuga). © THĐT

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

Trong các cá thể rùa được giao nộp có một ba ba Nam bộ 
(Amyda ornata). © THĐT
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