
Vào hai ngày 08 và 09 tháng 11 năm 2019, 47 cá thể 
rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) đã 
được thả về môi trường hoang dã trong đợt tái thả 
lần thứ 3 của năm nay. Một khu bảo tồn ở miền 
Trung Việt Nam nằm trong phạm vi phân bố tự 
nhiên của loài đã được lựa chọn cho những chú rùa 
may mắn này. Chúng có khả năng bị săn trộm từ 
các khu rừng ở Lào và miền Trung Việt Nam và đã 
trải qua một vài tháng trong mạng lưới buôn bán 
bất hợp pháp trước khi chúng được tịch thu ở tỉnh 
Quảng Nam vào tháng 5-2018. Những chú rùa này 
sau đó đã được cứu hộ, phục hồi và kiểm tra sức 
khỏe, bao gồm sàng lọc mầm bệnh như vi khuẩn 
mycoplasma và vi rút herpes; hai trong số các bệnh 
nguy hiểm ảnh hưởng đến rùa. Toàn bộ quá trình 
cứu hộ, chăm sóc, phục hồi và kiểm tra sức khỏe 
cho số rùa trên đã được Chương trình Bảo tồn 
Rùa châu Á (ATP) thuộc tổ chức Indo-Myanmar 
Conservation và Trung tâm Bảo tồn rùa (TCC) 
thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành trong 
hơn một năm qua.

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp những gì tốt nhất 
có thể trong điều kiện hiện tại cho động vật được 
giải cứu từ buôn bán bất hợp pháp. Một quy trình 
nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe của rùa về mặt 
bệnh lý và di truyền trước khi chúng được thả ra là 
lý tưởng, mặc dù chi phí cao và nhiều khó khăn liên 
quan. Điều đó cực kỳ quan trọng để bảo vệ quần 
thể rùa hoang dã khi tái thả rùa bị tịch thu trở về 
môi trường sống tự nhiên.

Ông Timothy McCormack, Giám đốc Chương 
trình Bảo tồn rùa châu Á ATP/IMC cho biết: “Thật 
tuyệt vời khi thấy những cá thể này quay trở về tự 
nhiên. Đó là một cuộc giải cứu rất dài và đầy thách 
thức, với mức độ sàng lọc sức khỏe khiến đây trở 
thành một trong những đợt tái thả kỹ lưỡng nhất 
được thực hiện ở Việt Nam từ trước tới nay”. 

Thả 47 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung 
cực kỳ nguy cấp 

Những cá thể rùa được vận chuyển trong các hộp vận chuyển 
bằng gỗ trong chuyến đi dài từ Cúc Phương đến miền Trung 
Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC.

Một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung đã sống sót một 
cách bền bỉ khi bị chó săn cắn, sập bẫy và những nguy hiểm 
khác (bằng chứng là vết thương đã lành) trước khi được vận 
chuyển đến Trung tâm Bảo tồn Rùa vào năm ngoái. Ảnh: 
Hoàng Văn Hà -ATP/IMC.

Một chú rùa hộp trán vàng miền Trung hạnh phúc trở lại với 
tự nhiên vào một ngày mưa.  
Ảnh: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC.

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

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á
& Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc Phương
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Chúng tôi xin cảm ơn chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng 
Nam đã tiến hành tịch thu số rùa trên vào năm 
ngoái, cũng như vườn thú Cleveland Metroparks 
(CMZ), Hội động vật học Luân Đôn (ZSL), Công 
ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc đã hỗ trợ 
cho hoạt động cứu hộ, chăm sóc phục hồi các cá thể 
rùa hộp trán vàng miền Trung. Chúng tôi cũng xin 
chân thành cảm ơn Viện Tài nguyên và Môi trường 
(CRES) đã tiến hành các xét nghiệm sàng lọc sức 
khỏe và tất cả các đối tác của chúng tôi đã đóng 
góp xuyên suốt quá trình. Đặc biệt cảm ơn các cán 
bộ tham gia tái thả đã làm việc rất chăm chỉ và các 
cán bộ thú y, chăm sóc, những người đã dành nhiều 
tháng để chăm sóc rùa tại Trung tâm Bảo tồn rùa 
(TCC).

Ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC

Đỗ Thanh Hào, Quản lý của Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC), 
rất hạnh phúc khi tái thả một trong 47 cá thể rùa hộp trán 
vàng miền Trung (Cuora bourreti) trở lại tự nhiên. Ảnh: 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar 
Conservation 
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu,  
quận Nam Từ  Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46
Điện thoại: +84 (0) 24 7302 8389
Email:       info@asianturtleprogram.org
Website:    www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Một chú rùa có thể đã tìm được nơi trú ẩn mới  cho mùa đông 
này! Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/IMC.

Rừng nhiệt đới nguyên sinh Việt Nam - nơi 47 cá thể rùa 
hộp trán vàng miền Trung hiện có thể sống thoải mái. Ảnh: 
Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC.Rùa được đựng và vận chuyển vào rừng bằng các giỏ 

mây truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy – ATP/
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