
Dù cho cái nòng lên đến gần 40°C trong nhiều 
ngày, dự án thi công 21 chuồng nuôi nước sâu 
cho rùa đầu to (Platysternon megacephalum) tại 
Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) ở Vườn quốc gia 
Cúc Phương, miền Bắc Việt Nam đã được thi 
công và hoàn thiện. Trung tâm hiện đang là nhà 
của các cá thể rùa thuộc 22 trong 26 loài bản 
địa Việt Nam và là nơi thực hiện cứu hộ, phục 
hồi, nhân nuôi bảo tồn và tái thả rùa cạn và rùa 
nước ngọt dưới sự đồng quản lý của Chương 
trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức 
Indo-Myanmar Conservation (IMC) và Vườn 
quốc gia Cúc Phương. 

Loài rùa đầu to rùa cực kỳ nguy cấp là đối tượng 
của nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép 
với tổng 458 cá thể đã bị tịch thu từ năm 2014. 
TCC và ATP/IMC đã phối hợp và thả 224 cá thể 
rùa đầu to về tự nhiên tại các khu vực được bảo 
vệ của Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang chăm 

sóc 107 cá thể rùa đầu to ở TCC và mong sẽ có 
thể tiếp tục tái thả một số cá thể vào năm sau.

Khu chuồng nuôi mới được thiết kế với những 
khu vực chuyên biệt để phù hợp với tập tính 

Xây dựng khu chuồng nuôi mới cho rùa đầu to  
tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Hàng rào an toàn bao ngoài khu vực này 
giúp bảo vệ quần thể rùa khỏi nạn săn trộm.  
© Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC.

Vị trí mới cho khu chuồng nuôi rùa đầu to tại TCC.  
© 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...
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Các cá thể rùa đầu to được chuyển tới khu chuồng nuôi 
mới. © Jean Remière – ATP/IMC

Bắt đầu thi công khu chuồng nuôi mới. 
© Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC

Hàng rào an toàn bao ngoài khu vực này giúp bảo vệ quần 
thể rùa khỏi nạn săn trộm.  
© Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC.
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hung dữ và nhu cầu về môi trường sống có nước 
chảy, sạch và mát của loài rùa đầu to. Quần thể 
nhân nuôi tại đây sẽ góp phần tăng cường số 
lượng cá thể có khả năng thích nghi cao để thả 
về tự nhiên nhằm phát triển quần thể loài hoang 
dã và đảm bảo tương lai bền vững hơn cho loài. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Vườn quốc gia 
Cúc Phương, quỹ Fondation Segré Conservation 
Fund, vườn thú Cleveland Metroparks và các cá 
nhân đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng công trình 
này tại TCC cùng tất cả các nhà tài trợ đã ủng 
hộ các hoạt động của chúng tôi tại trung tâm. 
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Các cá thể rùa đầu to được chuyển tới khu chuồng nuôi 
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