Chương trình bảo tồn rùa châu Á
& Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
Liên tục cập nhât
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,
vui lòng ghé thăm website: www.asianturtleprogram.org
www.cucphuongturtlecenter.com

Cá thể rùa khổng lồ Malaysia nguy cấp bị nuôi giữ
tại nhà một người dân gần Hà Nội. Cá thể này có
khả năng được thả ra hoặc đã trốn thoát từ các vụ
buôn bán trái phép. Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC.

Một cá thể rùa khổng lồ Malaysia bất ngờ
được giải cứu ở Việt Nam
Vào ngày 25/1/2018, một cuộc giải cứu bất thường đã
diễn ra tại huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội. Một cá thể
rùa khổng lồ Malaysia (Orlitia borneensis) nặng 23kg
đã được Hạt Kiểm lâm huyện tiếp nhận và chuyển giao
cho Trung tâm Bảo tồn rùa (TCC) thuộc Vườn quốc gia
Cúc Phương.

sau khi được nuôi làm cảnh hoặc trốn thoát từ các vụ
buôn bán động vật hoang dã. Loài rùa này đã được liệt
kê trong Phụ lục II CITES từ năm 2003, và theo dữ liệu
của CITES, không có ghi nhận về tình trạng buôn bán,
xuất, nhập loài rùa này vào Việt Nam. Một câu hỏi đặt
ra là cá thể này đến đây bằng cách nào?

Trước đó, một cá thể rùa lớn đã được phát hiện và báo
cáo bởi ngư dân địa phương đến Chương trình bảo tồn
rùa Châu Á (ATP) vào tháng 12/2017. Khu vực hồ phát
hiện cá thể rùa nêu trên cũng là một trong số các khu
vực ưu tiên cho công tác bảo tồn Giải Sin-hoe (Rafetus
swinhoei), thường được biết đến với tên gọi rùa Hoàn
Kiếm. Mặc dù có nhiều khả năng vẫn còn tồn tại số ít cá
thể rùa Hoàn Kiếm ở khu vực hồ này nhưng do bị săn
bắt quá mức trong những năm 1980, 1990 dẫn đến có
rất ít báo cáo về loài ở đây.

Cá thể rùa này đã được vận chuyển thành công đến
TCC vào ngày 25/1/2018 và đang được chăm sóc bởi
nhân viên TCC và ATP. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các
bạn để có thể cung cấp không gian và nhiệt độ đầy đủ
trong thời điểm hiện tại. Kế hoạch dài hạn cho cá thể
này có thể là tái xuất về khu vực phân bố tự nhiên hoặc
tham gia vào chương trình nhân nuôi bảo tồn cho loài
này.

Vào ngày 23/1/2018, Cá thể rùa khổng lồ Malaysia bị
bắt khi đang nghỉ ngơi trên cỏ, có khả năng đây là cá thể
rùa đã được nhìn thấy tại hồ Suối Hai trong những năm
vừa qua. Rùa khổng lồ Malaysia không phải là loài bản
địa của Việt Nam, hiện đang ở trong tình trạng Nguy
cấp (IUCN 2017), có phân bố ở Indonesia, Malaysia
hoặc Borneo, có khả năng cá thể này đã được thả ra hồ

Bạn có thể hỗ trợ công tác cứu hộ và bảo tồn rùa của
chúng tôi bằng cách ghé thăm trang hỗ trợ của ATP tại
địa chỉ: http://asianturtleprogram.org/pages/support_
atp.html
Đỗ Thanh Hào (Trung tâm Bảo tồn Rùa, Vườn Quốc
gia Cúc Phương) & Timothy McCormack (Chương
trình Bảo tồn Rùa châu Á/ Tổ chức Indo Myanmar
Conservation)
Ngày: 28 tháng 1 năm 2018

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung tâm
giáo dục thiên nhiên (ENV), Hạt Kiểm lâm huyện Ba Vì,
Công an xã Tản Lĩnh đã phối hợp giải cứu cá thể này.
Cũng xin gửi lời cảm ơn tới Vườn quốc gia Cúc Phương
đã không ngừng hỗ trợ chúng tôi trong công tác bảo tồn
các loài rùa cạn và rùa nước ngọt tại Việt Nam.

Với cân nặng 23.5 kg, lần đầu tiên được quan sát và báo cáo tới
ATP, chúng tôi tự hỏi rằng liệu cá thể này có phải cá thể rùa
Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei), loài rùa hiếm nhất thế giới,
cũng là loài đã từng xuất hiện cũng như có khả năng đang sống
tại hồ Suối Hai nơi cá thể rùa này bị bắt giữ.
Ảnh: Nguyễn Tài Thắng – ATP/IMC.
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Đội cứu hộ đã đến nhà người dân địa phương vào lúc chập tối và đã nhanh chóng di chuyển cá thể rùa nguy cấp này đến TCC tại Vườn
quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Đỗ Thanh Hào – TCC.

