
 

 

   

 

 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Tổ chức Wildlife At Risk (WAR) đã tiếp nhận tổng cộng 26 cá thể động vật 

hoang dã (ĐVHD) bao gồm: Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae), 

Vooc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), Đồi mồi (Eretmochelys imbricata),… từ các cơ quan chức năng 

tỉnh Bình Dương và Bến Tre. Đa số những loài ĐVHD được chuyển giao tới Trạm bảo tồn động vật hoang 

dã Dầu Tiếng trong khoảng thời gian qua đều là những loài nguy cấp, quí, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo 

Nghị định: 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ. Cùng với sự phối kết hợp của Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Bình Dương, WAR đã thả 9 cá thể bao gồm Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), Khỉ đuôi dài 

(Macaca fascicularis) và Kỳ đà vân (Varanus nebulosus) về Vườn quốc Gia U Minh Thượng - Kiên Giang. 

Điểm nổi bật trong 6 tháng cuối năm 2019 là sự thành công trong chương trình gây nuôi sinh sản vì mục tiêu 

bảo tồn các loài ĐVHD, quí, hiếm với 17 cá thể F1 được sinh ra tại Trạm gồm các loài Mèo rừng (Prionailurus 

bengalensis), Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis) và Ba ba Nam bộ (Amyda cartilaginea). Tăng 29 % 

so với 6 tháng đầu năm 2019. Hoàn thành 1 chuồng nuôi Cá sấu (có diện tích hơn 50 m2), 1 chuồng nuôi Rùa 

trưng bày (có diện tích 8 m2), 1 chuồng Khỉ (có diện tích 12 m2) đã đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong việc 

tiếp nhận ĐVHD từ các cơ quan chức năng cũng như đáp ứng cho chương trình gây nuôi sinh sản. Bên cạnh 

đó, WAR đã hoàn thành hệ thống thoát hiểm trong phòng cháy chữa cháy tại khu nhà hành chính theo qui 

định. Và đón tiếp 1 tình nguyện viên đến từ đất nước xinh đẹp Hà Lan, cô Blalskowska Joanna làm việc thiện 

nguyện tại Trạm từ ngày 14 -18/10/2019.  

Tổ chức WAR trân trọng cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã ủng hộ và đồng hành cùng với WAR trong công 

tác bảo vệ động vật hoang dã trong suốt thời gian qua!      

Trân trọng! 

Giám đốc điều hành 

Nguyễn Vũ Khôi 
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Tiếp nhận 2 cá thể Tê tê Ja va (Manis 

javanica) và  2  cá thể  Mèo rừng 

(Prionailurus bengalensis) nguy cấp, 

quí, hiếm  từ người dân tự nguyện 

chuyển giao 

Tháng 7 và tháng 9 năm 2019, Tổ 

chức WAR đã tiếp nhận 2 cá thể 

Tê tê Java (Manis javanica)  và 

2 cá thể Mèo rừng (Prionailurus 

bengalensis) nguy cấp, quí, hiếm 

từ người dân tự nguyện chuyển 

giao. Các cá thể động vật dã này 

đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Bình Dương và Hạt Kiểm lâm 

Dầu Tiếng kiểm tra, xác minh 

sau đó chuyển giao cho Trạm bảo 

tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng 

–WAR tại lô 303, ấp Lê Danh 

Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Tê tê Java (Manis javanica) và Mèo Rừng (Prionailurus bengalensis) là 2 loại 

động vật 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. Hiện 4 cá thể trên đang được 

nhân viên của Tổ chức WAR chăm sóc, nuôi dưỡng sau đó sẽ thả về thiên nhiên 

hoang dã. 

Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm 
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THỰC THI PHÁP LUẬT 



  
1 cá thể Khỉ đuôi lợn và 3 cá thể Khỉ đuôi dài 

được Tổ chức WAR cứu hộ từ Chi cục Kiểm 

lâm Bình Dương và Bến Tre 

 

 

Trong tháng 8 năm 2019, Tổ chức WAR đã tiếp nhận 1 cá 

thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và  3  cá thể Khỉ đuôi 

dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 

Dương và Bến Tre. Các cá thể khỉ này đã bị nuôi nhốt một 

thời gian dài tại nhà dân trước khi được chuyển tới các cơ 

quan chức năng. Hiện chúng đang được chăm sóc và cứu hộ 

tại Trạm bảo tồn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trước khi trở 

về rừng.       

 

Tiếp nhận 2 cá thể Khỉ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương 

6 cá thể ĐVHD đã được Tổ chức WAR cứu 

hộ chỉ trong 1 tuần 

Cá thể Cá sấu nước ngọt đang nằm thư giãn sau khi được cứu hộ 

Trong 1 tuần duy nhất của tháng 10/2019 (07-14/10/2019), 

6 cá thể ĐVHD từ người dân khu vực phía Nam, Việt Nam 

tự nguyện chuyển giao tới cơ quan chức năng và được Tổ 

chức WAR tiếp nhận bao gồm 1 Kỳ đà vân (Varanus 

nebulosus), 1 Rùa núi vàng (Indotestudo elongata), 1 Rùa 

răng (Heosemys annandalii), 2 Rùa ba gờ (Malayemys 

subtrijuga), 1 Cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis). 

WAR đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng 

và tinh thần tự nguyện chuyển giao động vật hoang dã của 

người dân.  

  

Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm 
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Tiếp nhận cá thể Linh trưởng nguy cấp, quí, hiếm nhóm IB và 2 cá thể 

Mèo rừng nhóm IIB trong tháng 12/2019 

Những ngày cuối năm 2019, Trạm bảo tồn 

động vật hoang dã Dầu Tiếng đã tiếp nhận từ 

Công an Kinh tế và Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Bình Dương 4 cá thể động vật hoang dã:  1 

Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae), 

1 Vooc chà vá chân xám (Pygathrix 

cinerea), 2 Mèo rừng (Prionailurus 

bengalensis).  Đây là những loài động vật 

hoang dã nguy cấp, quí, hiếm nhóm IB và 

IIB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP. 

Hình ảnh 1 cá thể Vooc chà vá chân xám non 

bị chết và được cá thể mẹ ôm áp trong suốt 

quá trình phát hiện, bắt giữ và đưa về Trạm 

bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng đã để 

trong lòng chúng tôi biết bao cảm xúc. Trải 

qua 1 một thời gian dài, hiện nay cá thể Vooc 

mẹ đã vơi đi một phần nào nỗi buồn và đã 

vực lại tinh thần. Khi đến thăm quan Trạm 

Dầu Tiếng các bạn sẽ nhìn thấy sức sống 

đang trở lại với cá thể Vooc mẹ.   

2 chú Mèo rừng đang nô đùa tại Trạm 

bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng 

Hình ảnh cá thể Vooc con đã chết sau khi 

được tách ra từ cá thể Vooc mẹ 
Ảnh: WAR/Lâm Thanh Phương 

4 Hình ảnh Vooc chà vá chân xám mẹ ở 

Trạm Dầu Tiếng sau một thời gian 

được chăm sóc 



 

  Thả thành công một cá thể Đồi mồi to lớn về khu vực Vịnh Phan Thiết, 

 tỉnh Bình Thuận 

Đầu tháng 7/2019, một cá thể Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) nặng 31 kg 

đã được thả tại khu vực biển Vịnh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trước khi thả, 

cá thể Rùa biển này đã được bác sĩ thú y của Tổ chức WAR gắn thẻ theo dõi. 

Được biết, cá thể Rùa biển này bị nuôi nhốt một thời gian dài tại một nhà hàng 

của thành phố Hồ Chí Minh trước khi bị tịch thu. Đây là loài Rùa biển nguy 

cấp, quí, hiếm theo Nghị Định: 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

Phủ. Chúng tôi cảm ơn tất cả các nhà bảo tồn trong việc thông báo tịch thu và 

thả động vật hoang dã trở về biển. 

Gắn thẻ Rùa biển trước khỉ thả 

 

Rùa biển đang được di chuyển xuống bến tàu Chú Rùa biển được cano đưa đến vị trí thả 

Rùa biển trở về với thiên nhiên 
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Ảnh: WAR/ Lê Xuân Lâm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Thả thành công 

9 cá thể động vật 

hoang dã về 

Vườn quốc gia 

U Minh Thượng 

Ngày 14 tháng 11 năm 2019 – Tại 

Vườn quốc gia U Minh Thượng – tỉnh 

Kiên Giang, Tổ chức bảo vệ động vật 

hoang dã (WAR) phối hợp với Chi cục 

Kiểm lâm Bình Dương và Hạt Kiểm 

lâm huyện Dầu Tiếng thả thành công 9 

cá thể động vật hoang dã gồm 3 cá thể 

Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), 1 

cá thể Kỳ đà vân (Varanus nebulosus) 

và 5 cá thể Rùa hộp lưng đen F1 

(Cuora amboinensis) với tổng trọng 

lượng 12,7kg. 

Trong số ĐVHD được thả trong đợt 

này có 3 Khỉ đuôi dài và 1 Kỳ đà vân 

là do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 

Dương, tỉnh Bến Tre và Cảnh sát môi 

trường tỉnh Bình Dương tịch thu từ 

những vụ nuôi nhốt, mua bán ĐVHD 

trái phép sau đó chuyển giao cho Tổ 

chức WAR để cứu hộ. 5 cá thể Rùa hộp 

lưng đen F1 được gây nuôi sinh sản 

thành công tại Trạm bảo tồn động vật 

hoang dã Dầu Tiếng. 

Nhân viên WAR di chuyển chú Khỉ đuôi dài ra 

rừng để tái thả 

 

Nhân viên WAR phối hợp với Vườn quốc gia 

và kiểm lâm thả Rùa hộp lưng đen về môi 

trường thiên nhiên hoang dã 

Chú Khỉ đuôi dài đang được thả về rừng tại 

Vườn quốc gia U Minh Thượng 

 

Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm 
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Ngày 20/12/2019 vừa qua, sau khi nhận được thông tin từ người dân tự 

nguyện chuyển giao một cá thể Nai (Rusa unicolor), Trạm bảo tồn 

động vật hoang dã Dầu Tiếng (WAR) tỉnh Bình Dương đã phối hợp và 

hỗ trợ Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia 

U Minh Thượng), tỉnh Kiên Giang cứu hộ thành công cá thể Nai đực 

(Rusa unicolor) – một trong những loài động vật hoang dã nguy cấp, 

quí, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Hiện 

nay, cá thể Nai đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại Vườn quốc gia 

U Minh Thượng theo đúng vùng phân bố của loài. 

WAR sẵn sàng hỗ trợ kĩ thuật cho các Vườn quốc gia trong công tác 

tiếp nhận và thả động vật hoang dã về rừng theo đúng môi trường sinh 

thái của chúng.  

 

Một số hình ảnh cứu hộ cá thể Nai Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm 
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Hỗ trợ Trung tâm cứu hộ 

bảo tồn và phát triển sinh 

vật - Vườn quốc gia U 

Minh Thượng cứu hộ 

thành công 1 cá thể Nai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GÂY NUÔI SINH SẢN  
Càng nhiều thành công trong gây nuôi sinh sản và tái thả, càng nhiều cơ hội cho bảo đồn đa dạng sinh học trong tương lai 

Chào mừng 7 cá thể Mèo rừng 

(Prionailurus bengalensi) sinh ra tại Trạm 

bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng 

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2019, 7 cá thể Mèo rừng con 

(Prionailurus bengalensi) được sinh ra tại Trạm bảo tồn động 

vật hoang dã Dầu Tiếng, từ 2 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. Chúng đang được cho uống sữa và phơi 

nắng hàng ngày. Đây là lần đầu tiên Mèo rừng (Prionailurus 

bengalensis) được sinh sản thành công tại Trạm bảo tồn động 

vật hoang dã Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương. Những năm trước 

đó, chúng tôi cũng đã thành công khi gần 10 cá thể Mèo rừng 

con 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 ĐVHD nguy cấp, quí, hiếm 

được liệt kê bảo vệ theo Nghị định: 06/2019/NĐ-CP ngày 

22/1/2019 của Chính phủ. 

Cặp Mèo rừng con mới sinh 

2 chú Mèo rừng con 2 tháng tuổi đang được chăm sóc tại 

Trạm bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng Ảnh: WAR/Lâm Thanh Phương 
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Gây nuôi sinh sản thành công các loài: Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), Ba 

ba Nam bộ (Amyda cartilaginea) và Tắc kè đuôi vàng (Cnemaspis psychedelica) 

Vào tháng 10 và tháng 12 năm 

2019, Trạm bảo tồn động vật 

hoang dã Dầu Tiếng vui mừng 

khi chào đón thêm 2 cá thể con 

non F1 của loài Rùa hộp lưng 

đen (Cuora amboinensis), 6 cá 

thể Ba ba Nam bộ (Amyda 

cartilaginea) và 2 cá thể Tắc kè 

đuôi vàng (Cnemaspis 

psychedelica). Đặc biệt, đây là 

lần đầu tiên WAR gây nuôi sinh 

sản thành công loài Ba ba Nam 

bộ (Amyda cartilaginea) tại 

Trạm bảo tồn Dầu Tiếng. Hiện 

nay, mục tiêu chính của Trạm là 

ưu tiên tập trung gây nuôi sinh 

sản một số loài động vật hoang 

dã nguy cấp, qúi, hiếm vì mục 

tiêu bảo tồn. 

Cá thể Rùa hộp lưng đen con 5 tháng tuổi 

đang được chăm sóc tại chuồng nuôi ở Trạm 

bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng 

 

Kiểm tra độ sinh trưởng của Ba ba Nam bộ 

con 

Cá thể Ba ba Nam bộ vài ngày tuổi 

Chú Tắc kè đuôi vàng đang nằm phơi nắng trên 

hỏm đá 

Ảnh: WAR/Lê Trung Vương 
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NÂNG CAO NHẬN THỨC 

Cùng 

chung 

tay 

trong 

công 

tác 

bảo 

tồn 

động 

vật 

hoang 

dã 

Cô Blalskowska Joanna đến từ Hà Lan đã làm tình nguyện 

viên tại Trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng – WAR 

từ ngày 14-18 tháng 10 năm 2019. Từ những kinh nghiệm 

mà cô có được trong những lần làm thiện nguyện tại các 

Trung tâm cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã ở nhiều quốc 

gia trên thế giới cùng với sự năng nổ, nhệt tình sẵn có, cô đã 

có những đóng góp thiết thực cho nhiều loài động vật hoang 

dã tại Trạm. Trong 10 năm qua, Tổ chức WAR đã đón tiếp 

hơn 150 tình nguyện viên đến từ các nước khác nhau trên 

thế giới. Chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự đóng góp của tất 

cả các bạn tình nguyện viên đã và đang tham gia tại các 

Trung tâm cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã của WAR. 

Tình nguyện viên đang chuẩn bị thức ăn cho thú 

10 
Cô ấy đang sơn chuồng Linh trưởng 

Cô Blalskowska Joanna đang cho chú Vượn đen má vàng 

ăn 
Ảnh: WAR/ Lê Xuân Lâm 



  

 

 

 

 

Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể cho tất cả các cá thể động 

vật hoang dã được đưa về Trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng, 

WAR đã không ngừng xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Trong 6 tháng 

cuối năm 2019, 1 chuồng Cá sấu với diện tích hơn 50 m2, 1 chuồng nuôi 

Rùa trưng bày diện tích 8m2, 1 chuồng Khỉ có kích thước 3m x 4m x 3m, 

và hệ thống thoát hiểm tại Khu nhà hành chính đã được hoàn thành. Trong 

quá trình xây dựng chuồng trại, WAR luôn đặt mục tiêu có thể đáp ứng 

cho nhiều loài động vật hoang dã khác nhau, với từng mục đích sử dụng, 

loài nuôi giữ khác nhau. Trong chuồng được thiết kế và trang bị gần như 

đầy đủ từ chỗ ăn ngủ, sinh hoạt, sân chơi....cho nhu cầu sự sống của cá thể 

động vật hoang dã khi về đây. Chuồng Cá sấu có diện tích hơn 50 m2 

Chuồng Khỉ thứ 2 có kích thước 3m x 

4m x 3m 

Cầu thang thoát hiểm tại Khu nhà hành chính 

của Trạm 

Ảnh: WAR/Nguyễn Tâm Anh 
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Chuồng Rùa trưng bày đã hoàn thiện tại 

Trạm bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng 

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
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Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới: 

1.  Quỹ Osprey Pack 

2. Vườn thú Cologne  

3. Công ty quản lý quỹ Dragon Capital 

4. Quỹ bảo tồn Voọc (DLF) 

5. Hội bảo vệ linh trưởng quốc tế (IPPL) 

Và các cá nhân, các đơn vị, các tổ chức khác đã luôn hỗ trợ và đồng hành 

cùng Tổ chức Wildlife At Risk. 

©WAR/ Nguyễn Tâm Anh 


