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Trung tâm bảo tồn rùa (TCC) tiếp nhận một cá thể rùa 
sa nhân tìm thấy tại địa phương 

09/08/2019, Jack Carney: Vào này 23/04/2019, Trung 
tâm bảo tồn rùa (TCC) thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương 
đã tiếp nhận một cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhottii) 
được các nhân viên thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương tìm 
thấy tại một làng lân cận. 

Vào thời điểm đó, cá thể rùa này rất yếu và trong tình 
trạng mất nước. Các nhân viên TCC cho rằng cá thể rùa 
này đã thoát ra khỏi nơi nuôi nhốt tại một địa điểm gần 
đó. Tại Trung tâm, cá thể này đã được tách riêng và chăm 
sóc đặc biệt để thả về môi trường tự nhiên trong thời 
gian sớm nhất. Sau quá trình thăm khám và chăm sóc, cá 
thể rùa sa nhân này đã được tái thả về tự nhiên trong khu 
vực vườn Quốc gia Cúc Phương. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ Vườn Quốc 
gia Cúc Phương đã thông tin kịp thời tới TCC khi phát 
hiện cá thể rùa sa nhân nói trên. Cảm ơn các nhân viên 
TCC đã nỗ lực chăm sóc để tái thả cá thể này về tự nhiên 
trong thời gian sớm nhất. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và đối 
tác bao gồm Quỹ World Land Trust, Hội động vật học 
Luân Đôn (ZSL), IUCN, Vườn thú Cleveland (CMZ), Vườn 
thú Bristol, Chevorlet Việt Nam, Công ty xây dựng Thành 
Trường Lộc cùng các nhà tài trợ và đối tác lớn nhỏ đã 
hỗ trợ cho các hoạt động cứu hộ, nhân nuôi bảo tồn tại 
Trung tâm bảo tổn rùa Cúc Phương.  
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Cá thể rùa sa nhân đã được chuyển về TCC để chăm sóc tích 
cực trước khi tái thả về tự nhiên 
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy (ATP/IMC) 

Cá thể rùa sa nhân này được các nhân viên tại Vườn quốc gia 
Cúc Phương tìm thấy tại một ngôi làng địa phương 
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy (ATP/IMC) 


