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Tiêu Bản Rùa Hoàn Kiếm Trưng Bày Tại Đền 
Ngọc Sơn, Hà Nội

 24/03/2019, Hoàng Văn Hà (ATP/IMC): Vào tháng 3/2019, tiêu bản được nhựa hóa của Rùa Hoàn Kiếm, hay 
còn được gọi là Cụ Rùa sinh sống tại hồ Gươm (Hà Nội), đã được trưng bày cho người dân tới tham quan tại Đền 
Ngọc Sơn. Cá thể rùa nói trên là một trong các cá thể cuối cùng của loài Giải Swinhoe (Rafetus swinhoei), được 
xác nhận đã chết vào năm 2016, đã được bảo quản bằng phương pháp nhựa hóa, bằng cách truyền một loại 
dung dịch đặc biệt vào bên trong cơ thể của cá thể này nhằm ngăn ngừa quá trình phân hủy.

 Một đội ngũ gồm các chuyên gia đến từ Đức và Việt Nam đã cùng phối hợp để thực hiện quá trình bảo quản 
cũng như giữ được thần thái tự nhiên nhất cho cá thể này để đảm đảm bảo tính thẩm mỹ khi trưng bày cho 
khách tham quan tại Đền Ngọc Sơn.

 Chúng tôi hi vọng rằng việc trưng bày tiêu bản của cá thể này sẽ góp phần kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng 
cho công tác bảo tồn loài rùa quý hiếm này. Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc tổ chức Indo-Myan-
mar Conservation (IMC) đã và đang tiếp tục thực hiện khảo sát thực địa tại Việt Nam để tìm kiếm thêm các cá 
thể của loài này nhằm gia tăng số lượng cá thể được xác thực.

 Một liên minh bảo tồn loài Giải Swinhoe đã được thành lập giữa ATP/IMC, Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên hoang dã 
(WCS), Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã toàn cầu (GWC), TSA và Viện Tài Nguyên Thiên Nhiên & Môi Trường 
(CRES) với mục tiêu bảo vệ loài khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
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Tiêu bản nhựa hóa của cá thể rùa Hoàn Kiếm sau khi 
hoàn thiện vào năm 2016
Ảnh: Hoàng Văn Hà-ATP/IMC

Khách tham quan bày tỏ sự kính trọng với Cụ Rùa. 
Ảnh: Hoàng Văn Hà-ATP/IMC


