
Từ ngày 20 đến 25 tháng 06 năm 2019, nhóm 
nghiên cứu thuộc ATP/IMC đã tiến hành một đợt 
khảo sát tại vùng đệm ở Khu bảo tồn thiên nhiên 
Pù Hu thuộc tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc Việt Nam, 
để tiến hành thu thập thông tin về vùng phân 
bố, hoạt động săn bắt và buôn bán trái phép loài 
rùa đầu to (Platysternon megacephalum)-loài 
rùa đang nằm trong tình trạng Nguy cấp tại thời 
điểm khảo sát.

Trong quá trình khảo sát, 15 thợ săn&người 
buôn bán rùa chuyên nghiệp đã được phỏng vấn 
để thu thập các thông tin về phương thức săn 
bắt, mùa săn bắt, số lượng rùa bị buôn bán và 
nhận thức của người dân địa phương về loài rùa 
đầu to. 
Cũng trong thời gian khảo sát này, 12 cá thể rùa 
thuộc hai loài, bao gồm 9 cá thể rùa đầu to đã 
được ghi nhận. Trong đó, 7 cá thể rùa đầu to đã 
được một hộ dân mua từ thợ săn địa phương về 
để nuôi. Loài rùa đầu to đang ngày càng trở nên 
quý hiếm ở Việt Nam và được bảo vệ bởi Nghị 
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Liên tục cập nhật
Để theo dõi các thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam, vui lòng 
truy cập vào website của chúng tôi:           www.asianturtleprogram.org

định 160/2013/NĐ-CP và Nghị định 06/2019/
NĐ-CP

Theo thông tin phỏng vấn, các quần thể rùa 
đầu to, loài rùa có các đặc điểm tiến hóa độc 
đáo&nguy cấp trên phạm vi toàn cầu có khả năng 
vẫn còn tồn tại trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù 

Khảo Sát Đánh Giá Mối Đe Dọa Với Loài Rùa Đầu To

Khung cảnh làng Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan 
Hoa, tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam)
Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC

Anh Lò Văn Hùng, trợ lý thực địa của ATP, đo kích thước của một 
cá thể rùa đầu to còn non trong quá trình khảo sát.
 Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC
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Mai của một cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) 
được tìm thấy tại một nhà dân. 
Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC

Một cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum) 
còn non được ghi nhận tại một nhà dân trong quá trình 
khảo sát. Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC

Hai trong số 7 cá thể rùa đầu to đang được nuôi tại nhà 
một người dân địa phương.
 Ảnh: Hoàng Văn Hà - ATP/IMC

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
Asian Turtle Program - Indo-Myanmar Consevation
Phòng 1806,Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội
PO Box 46 - Hanoi International Post Office
Tel: +84 (0) 24 7302 8389
Email:       info@asianturtleprogram.org
Website:    www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram
Youtube: c/AsianTurtleProgram

Hu. Chúng tôi đã lên kế hoạch khảo sát thực địa 
chi tiết để xác nhận sự tồn tại của loài ngoài tự 
nhiên ở khu vực này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban quản lý 
Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, Sở nông Nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã cho 
phép chúng tôi thực hiện khảo sát này. Chúng tôi 
cũng xin cảm ơn Quỹ Fondation Segré và Chương 
trình EDGE of Existence cũng như các đối tác 
trong dự án này, Hội động vật học London (ZSL), 
Vuờn thú Paignton, Vườn thú Nordens Ark và 
Viện tài nguyên và Môi trường (CRES-VNU) đã hỗ 
trợ cho dự án này.
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