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

Phóng sự ngắn về nỗ lực của cán bộ ATP tại Cúc Phương
Vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2018, kênh truyền hình kĩ thuật số VTC10 đã phát sóng một phóng
sự khoảng 3 phút về các nỗ lực cứu hộ và bảo tồn rùa của cán bộ thuộc Chương trình Bảo tồn Rùa châu
Á (ATP) tại Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đoạn video là lời cảm
ơn sâu sắc cho những nỗ lực và đóng góp không ngừng của chị Nguyễn Thu Thuỷ, một trong những cán
bộ tâm huyết đã làm việc cho ATP từ năm 2009, gần đây đã chuyển xuống hỗ trợ công tác cứu hộ và bảo
tồn rùa tại TCC.
Chúng tôi mong rằng thông qua đoạn video ngắn này, mọi người sẽ hiễu rõ hơn về công tác bảo tồn rùa
và không nuôi rùa làm vật cảnh để ngăn chặn nạn săn bắt và buôn bán rùa.
Bạn có thể truy cập video tại đây
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
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Các cá thể rùa đất Pulkin (Cyclemys pulchristriata) tại Trung
tâm Bảo tồn Rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương.
Nguồn: VTC10

