
Chào mừng hai cá thể mèo rừng, Prionailurus bengalensi, 
sinh ra tại Trạm Bảo tồn Động vật Hoang dã Dầu Tiếng. 

Cuối tháng 9 năm 2019, 2 cá thể mèo rừng con (Prionailurus bengalensi) đươc sinh ra tại Trạm bảo 

tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương từ cặp Mèo rừng bố mẹ do người dân địa 

phương tự nguyện chuyển giao cho Trạm trước đó. Hiện gia đình nhà họ mèo này đang được nhân 

viên của tổ chức WAR chăm sóc, nuôi dưỡng sau đó sẽ thả chúng về thiên nhiên hoang dã khi phù 

hợp. 



 
Hình 1: Cặp mèo rừng bố mẹ giao đến Trạm bảo tồn. 

Đây là lần đầu tiên Mèo rừng được sinh sản thành công tại Trạm Bảo tồn Động vật hoang dã Dầu 

Tiếng – tỉnh Bình Dương. Chúng đang được cho uống sữa và phơi nắng hàng ngày. Những năm 

trước đó, chúng tôi cũng đã thành công khi gần 10 cá thể con non của loài Mèo rừng này được sinh 

ra tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi – thành phố Hồ Chi Minh.  Mèo rừng, tên khoa học là 

Prionailurus bengalensis, là  loài động vật hoang dã hoang dã nguy cấp, quí, hiếm được liệt kê bảo 

vệ theo Nghị định : 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ. 

  

Hình 2: Giai đoạn rất dễ bị mèo mẹ “ăn con” nếu có những ức chế xảy ra cho chúng, ví dụ, tiếng ồn; lại quá gần. 



Two cubs of Leopard Cat , Prionailurus bengalensis, 
born at Dau Tieng Wildlife Conservation Station 

 

There are two cubs of Prionailurus bengalensis, born at Dau Tieng Wildlife Conservation Station at the end 
of September. The parents of these cubs were handed voluntarily by a local people in previous two weeks. 
Thank you The Forest Protection Department of Dau Tieng District and Binh Duong province to cooperate 
with WAR on saving these wildlife. This is the first time, the Dau Tieng Wildlife Conservation Station 
welcome these cubs and we hope the good news will continue occur in future. 

 
Figure 1: A pair of Leopard cats handed over to The Dau Tieng Conservation Station. 

 

These cubs are in two weeks caring and  develop well. Special milk for cat was feed daily as well as 

have a sunbath. In past years, about 10 cubs of this species were born and cared at Cu Chi Wildlife 

Rescue Station – Ho Chi Minh City by WAR's experienced staffs, then release them. 

The species is protected and listed in the Decree: 06/2019 / ND-CP dated January 22, 

2019 of the Government of Vietnam. 

 
Figure 2: This sensitive time to the species if there is any stress occured, e.g. noise, strangers' approach closely. 


