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Tái thả 91 cá thể rùa cực kỳ nguy cấp về tự 
nhiên ở miền Trung Việt Nam 

Vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2021, chúng tôi đã phối hợp 
với Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương 
và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tái thả 129 cá thể rùa 
thuộc 6 loài bản địa cực kỳ nguy cấp trở lại sinh cảnh hoang dã ở miền 
Bắc và miền Trung Việt Nam. 

Tuy nhiên, các con số trên vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Sau thời 
gian cứu hộ và chăm sóc phục hồi, 91 cá thể rùa khác cũng đã được về 
ngôi nhà mới tại một khu bảo tồn ở miền Trung Việt Nam trong hai 
ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2021. Số rùa kể trên gồm có 77 cá thể rùa 
đầu to (Platysternon megacephalum) cực kỳ nguy cấp và 14 cá thể rùa 
hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) cực kỳ nguy cấp. Các cá thể 
này đã được cứu hộ từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã, được 
chuyển giao và chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà 
Nội trước khi đủ điều kiện để hòa nhập với môi trường tự nhiên. Cũng 
trong đợt tái thả này, hai cá thể tê tê Java (Manis javanica) cũng đã 
được tái thả.  

Anh Lương Xuân Hồng, giám đốc Trung tâm cứu 
hộ động vật hoang dã Hà Nội, không giấu được 
niềm vui khi thả một cá thể rùa đầu to về lại tự 

nhiên. Ảnh: Hoàng Văn Hà-ATP/IMC



Tái thả là một trong số các hoạt động quan trọng của công 
tác cứu hộ rùa và các loài động vật hoang dã khác. Thật 
khó để diễn tả cảm xúc của chúng tôi khi trực tiếp tham gia 
vào quá trình gian nan nhưng hạnh phúc này kể từ khi rùa 
được cứu hộ, chăm sóc sức khỏe đến lúc thả lại tự nhiên. 
Tuy nhiên việc thực hiện các đợt tái thả này là vô cùng tốn 
kém, đặc biệt trong khâu sàng lọc di truyền và sàng lọc mầm 
bệnh, và chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của bạn để duy trì các 
hoạt động cứu hộ và tái thả. Nếu bạn quan tâm và muốn 
hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi, bạn có thể tài trợ qua 
PayPal với email support@asianturtleprogram.org hoặc liên 
hệ với chúng tôi qua email trên. 

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các nhân 
viên đã tận tụy trong quá trình cứu hộ và chăm sóc phục hồi 
các cá thể rùa trên tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã 
Hà Nội cũng như các nhân viên đã trực tiếp tham gia vào 
đợt tái thả đầy thử thách này. Chúng tôi xin cảm ơn Tổ chức 
WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương đã hỗ trợ đợt tái 
thả này. Chúng tôi chân thành cảm ơn Vườn thú Cleveland 
Metroparks, Hội động vật học Luân Đôn, Quỹ Bảo tồn Segré, 
và tất cả các cá nhân, tổ chức, đơn vị và đối tác đã và đang 
đồng hành cùng công tác bảo tồn rùa tại Việt Nam. 
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Đây là một trong những đợt tái thả thách thức nhất mà chúng tôi đã 
thực hiện. Các nhân viên đã phải vượt qua nhiều địa hình phức tạp 
để đến các sinh cảnh tái thả phù hợp nằm sâu trong rừng nguyên 

sinh của loài rùa đầu to. Ảnh: Sầm Hải Sơn – ATP/IMC

Một trong 14 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung được tái thả 
trong đợt này. Ảnh: Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC. 

Một trong 2 cá thể tê tê Java (Manis javanica) được tái thả 
trong đợt này. Ảnh: Nguyễn Thành Luân–ATP/IMC.


