
Trong hai ngày 27-28/11/2019, Chương Trình 
Bảo Tồn Rùa Châu Á (ATP) thuộc tổ chức Indo-
Myanmar Conservation (IMC) đã tiến hành đợt 
tái thả lần thứ tư và cũng là đợt tái thả cuối cùng 
của năm 2019 trước khi bước sang mùa đông.  
Trong lần tái thả này, 6 cá thể Rùa Đầu To 
(Platysternon megacephalum) đã được thả về tự 
nhiên trong một khu vực được bảo vệ tại miền 
Bắc Việt Nam. Các cá thể rùa này đóng vai trò 
rất quan trọng vì đây là một nhóm cá thể thuộc 
một đàn rùa đầu to được chăm sóc với mục tiêu 
tái thả về tự nhiên tại Trung Tâm Bảo Tồn Rùa 
(TCC) tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương-một phần 
của dự án theo dõi hậu tái thả. Các cán bộ của 
ATP sẽ sử dụng thiết bị phát sóng radio để theo 
dõi các cá thể rùa đầu to này mỗi tuần trong 
vòng 2 năm nhằm đánh giá tỷ lệ sống sót cũng 
như tìm hiểu thêm về vùng sinh cảnh tự nhiên 
của loài rùa độc đáo & nguy cấp trên toàn cầu 
này. 
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Để có thêm các thông tin mới nhất về hoạt động bảo tồn rùa cạn & rùa nước ngọt tại Việt Nam, vui 
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Cá thể rùa đầu to với thiết bị theo dõi gắn trên mình 
được thả về tự nhiên. Ảnh: Hoàng Văn Hà-ATP/IMC 

Một cá thể Rùa Đầu To (Platysternon megacephalum) với thiết 
bị phát sóng radio gắn trên mai tại Trung Tâm Bảo Tồn Rùa 
(TCC) tại VQG Cúc Phương. Ảnh: Hoàng Văn Hà-ATP/IMC 

Trước khi được tái thả về tự nhiên, các cá thể này 
đều đã được phân tích gene, kiểm tra ký sinh trùng 
và nhiễm khuẩn kỹ càng. Tất cả các cả thể đều được 



chăm sóc và điều trị tích cực bởi cán bộ ATP và 
nhân viên tại Trung Tâm Bảo Tồn Rùa (TCC). 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quỹ bảo tồn 
Fondation Segré, chương trình EDGE of Existence, 
vườn thú Cleveland và các đối tác đã hỗ trợ chúng 
tôi trong dự án này. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn 
các cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia vào công 
tác chăm sóc các cá thể rùa đầu to trong suốt nhiều 
tháng trời tại Trung Tâm Bảo Tồn Rùa (TCC) tại 
Vườn Quốc Gia Cúc Phương
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Anh Hoàng Văn Hà-Điều phối viên dự án bảo tồn rùa 
tại Việt Nam được vinh danh với giải thưởng ""EDGE 
Fellowship" với dự án theo dõi hậu tái thả bằng thiết bị 
phát sóng radio. Ảnh: Phạm Như Quỳnh-ATP/IMC
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Những khu vực thác nước là một địa điểm lý tưởng để tái thả Rùa Đầu To. Ảnh: Hoàng Văn Hà-ATP/IMC 

 


