
XIN CHÀO!
22 con động vật hoang dã (ĐVHD) thuộc thế hệ F1 của 5 loài khác nhau là: Mèo rừng

(Prionailurus bengalensis), Ba ba Nam bộ (Amyda cartilaginea), Rùa núi vàng (Indotestudo

elongata), Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis) và Rùa răng (Heosemys annandalii) đã được

sinh ra tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng trong 6 tháng đầu năm 2020. Tăng 5 con so với 6

tháng cuối năm 2019. Đây chính là một điểm nổi bật, đánh dấu sự nỗ lực của tất cả nhân viên tại

Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng trong nhiệm vụ gây nuôi sinh sản vì mục tiêu bảo tồn các loài

nguy cấp, quý, hiếm. Bên cạnh đó, Tổ chức WAR đã tiếp nhận từ cơ quan chức năng của tỉnh

Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng cộng 18 ĐHVD, trong đó có một số loài nguy cấp,

quý, hiếm nằm trong nhóm IB theo Nghị định: 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ

như Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và Đồi mồi (Eretmochelys imbricate). Ngoài ra, Tổ chức

WAR đã hỗ trợ Trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn quốc gia U Minh

Thượng cứu hộ các loài Trăn đất (Python molurus), Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah).

Cùng với sự phối hợp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và tỉnh Đăk Nông, Tổ chức WAR

đã thả thành công 10 con ĐVHD như Mèo rừng (Prionailurus bengalensis), Trăn đất (Python

molurus), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) …về Vườn quốc gia Tà Đùng. Trong 6 tháng vừa

qua, chúng tôi đã hoàn thành 3 chuồng nuôi Rùa, 1 khu nuôi Mèo rừng gồm có 4 chuồng liền

kề, diện tích mỗi chuồng là 17.1m2 và 80m tường rào để đáp ứng kịp thời có hiệu quả, an toàn

cho quá trình tiếp nhận cũng như chăm sóc thú tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng. Đồng thời,

chúng tôi đã hỗ trợ 1 nhóm sinh viên trường Đại học Hutech trồng cây rừng quý, hiếm để

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và phục hồi loài cây rừng bản địa tại Trạm.

Tổ chức WAR trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng

tôi trong công tác bảo vệ ĐVHD.
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Tiếp nối sự thành công của 6 tháng cuối năm 2019,

1 Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), 1 Rùa

núi vàng (Indotestudo elongata), 8 Rùa răng

(Heosemys annandalii) và 5 Ba ba Nam bộ (Amyda

cartilaginea) đã được sinh ra tại Trạm Bảo tồn

ĐVHD Dầu Tiếng trong 6 tháng đầu năm 2020. Các

loài trên đều thuộc những động vật rừng nguy cấp,

quý, hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Tổ chức WAR đang nỗ lực từng ngày trong công tác

gây nuôi và nhân giống các loài ĐVHD nguy cấp.

Đây là lần đầu tiên, chúng tôi gây nuôi sinh sản

thành công loài Rùa răng (Heosemys annandalii) tại

Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong nhiệm vụ gây

nuôi sinh sản loài tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu

Tiếng để đóng góp cụ thể hơn cho mục tiêu bảo tồn

đa dạng sinh học.

GÂY NUÔI SINH SẢN

1Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm AnhẢnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh



Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) là loài ĐVHD nguy cấp, quý,

hiếm được liệt kê trong nhóm IIB trong Nghị định: 06/2019/NĐ-CP

ngày 22/1/2019 của Chính phủ. Tổ chức WAR rất vui mừng chào

đón thêm 8 bạn Mèo rừng con (F1) được sinh ra tại Trạm Bảo tồn

ĐVHD Dầu Tiếng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đây là một trong những loài được gây nuôi sinh sản thành công nhất

trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn mèo con sẽ được nhân viên

của Tổ chức WAR chăm sóc trong vòng từ 6 - 12 tháng và chúng sẽ

được thả về tự nhiên sau khi đáp ứng đầy đủ các yếu tố cần thiết theo

quy định.

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh 2

Hình ảnh những bạn mèo con đang nằm thư

giãn tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng



Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổ chức WAR đã hỗ trợ Chi cục

Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tạm thời nuôi, giữ trong 1 thời gian

ngắn, 2 con Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) và 3 con Khỉ

mặt đỏ (Macaca arctoides) đã được Chi cục Kiểm lâm tạm giữ

trước đó.

Được biết, trước khi bàn giao cho các cơ quan chức năng,

những con khỉ nói trên đều được nuôi nhốt ở nhà dân trong một

khoảng thời gian dài với mục đích làm thú cưng. Hiện tại,

chúng đang được chăm sóc tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu

Tiếng, Bình Dương trước khi được thả về rừng.

Vì điều kiện chuồng trại cũng như nguồn nhân lực có hạn,

chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo không tiếp nhận các loài

khỉ về Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng.

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh 3



Ngày 8/2/2020, Tổ chức WAR tiếp nhận được cuộc gọi từ một người dân đang sinh sống tại Bình Dương muốn chuyển giao

1 con Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) nguy cấp, quý, hiếm. Ngay lập tức, Tổ chức WAR đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Bình Dương để tiếp nhận và đưa về Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Con Đồi mồi này có trọng lượng

2 kg, thuộc giống cái, được người dân giải cứu từ vụ mua bán trái phép tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm tiếp nhận,

tình trạng sức khỏe của Đồi mồi rất yếu do thiếu sự chăm sóc và nuôi dưỡng không đúng cách trong thời gian dài. Với sự tận

tình chăm sóc của nhân viên WAR, hiện con Đồi mồi nói trên đã hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là loài ĐVHD nguy cấp, quý,

hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Nghị Định: 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính Phủ.

TIẾP NHẬN ĐỒI MỒI 

NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 
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WAR tiếp nhận Đồi mồi từ cán bộ Kiểm lâm Chú Đồi mồi đang được chăm sóc tại 

Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh



TIẾP NHẬN 2 CU LI NHỎ 

(Nycticebus pygmaeus)

TỪ 

CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ

THỦ DẦU MỘT

Tháo gỡ chiếc lồng để giải cứu Cu li nhỏ Chú Cu li nhỏ yếu ớt vừa được giải cứu

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh
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Tối ngày 31 tháng 5, Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng đã tiếp nhận từ Cảnh sát môi trường thành phố Thủ Dầu Một 2

con Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus). Khi tiếp nhận, cả 2 con cu li đều trong trình trạng gầy, ốm yếu và bị ức chế rất

nặng. Theo nguồn tin từ cán bộ Cảnh sát, 2 con cu li này đã bị nuôi nhốt trong thời gian dài tại một quán cà phê trên địa

bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cả hai đều là con đực có trọng lượng lần lượt là 0,4 kg và 0,5 kg.

Cu li nhỏ là loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm nằm trong nhóm IB Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Hiện nay, chúng đang

được chăm sóc tại Trạm Bảo tồn Dầu Tiếng trước khi thả về rừng.



Chiều ngày 15/06, Tổ chức WAR nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Bình Dương về việc giúp đỡ để bắt giữ kịp thời một con Khỉ đuôi dài (Macaca

fascicularis) vào nhà dân phá phách và nhiều lần cắn người tại phường Phú Cường,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức, Tổ chức WAR đã cử bác sĩ

thú y và nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bắt giữ ĐVHD hung dữ, kịp

thời có mặt tại hiện trường. Với kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên môn sẵn có, chỉ

trong một thời gian ngắn, con Khỉ đuôi dài hung dữ trên đã nhanh nhóng được bắt và

đưa về Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng.

KỊP THỜI BẮT GIỮ 1 CON KHỈ ĐUÔI DÀI (Macaca fascicularis)

GÂY NGUY HẠI ĐẾN NGƯỜI DÂN

Tổ chức WAR khuyến cáo người dân không nên nuôi nhốt ĐVHD trái phép dưới

bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt là nuôi làm cảnh, dễ xảy ra tình trạng xổng chuồng

gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân và môi trường xung quanh.
Ảnh: WAR/Lê Trung Vương 6

Con khỉ này thuộc giống đực, nặng 6kg và đang bị thương ở chân. Hiện con khỉ nói

trên đang được điều trị và chăm sóc tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng cho tới khi

phục hồi sức khỏe.



Sau khi nhận được cuộc gọi từ các cơ quan chức năng, Tổ chức WAR đã nhanh

chóng triển khai tiếp nhận 1 con Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và 1 con

Rồng xanh Nam Mỹ (Iguana iguana) tại Hạt Kiểm lâm huyện Châu Đức, tỉnh Bà

Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, Hạt Kiểm lâm huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tịch thu 2

loài ĐVHD nói trên trong một cuộc tổng kiểm tra các nhà hàng vào những ngày

cuối tháng 6/2020.

Là loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm nằm trong nhóm IB theo Nghị định

06/2019/NĐ-CP, Cu li nhỏ hiện nay đang được các nhân viên của Tổ chức WAR

chăm sóc trước khi thả về rừng. Còn Rồng xanh Nam Mỹ là loài ngoại lai, Tổ chức

WAR sẽ chăm sóc và giữ lại với mục đích giáo dục tuyên truyền tại Trạm Bảo tồn

ĐVHD Dầu Tiếng. Tổ chức WAR khuyến cáo người dân không nên nuôi các loài

ngoại lai vì có thể gây hại đến môi trường thiên nhiên.
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Chú Cu li nhỏ bé bị stress nặng khi mới 

được WAR tiếp nhận  

Rồng xanh Nam Mỹ đang được chăm sóc 

tại Trạm Dầu Tiếng Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

TIẾP NHẬN 1 CON CU LI NHỎ (Nycticebus pygmaeus ) VÀ 1 

CON RỒNG XANH NAM MỸ (Iguana iguana) TỪ HẠT KIỂM 

LÂM HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 



THẢ THÀNH CÔNG 10 ĐVHD VỀ RỪNG

Hãy để động vật hoang dã ở trong rừng

Bác sĩ thú y và nhân viên của Tổ chức WAR đang tiến hành lấy máu để đi 

xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe cho tất cả  ĐVHD trước khi thả về rừng 

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Xe vừa tới địa điểm thả Tạm biệt các bạn khỉ, chúc các bạn

bình an ở ngôi nhà hoang dã
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Ngày 28/2/2020 vừa qua, Tổ chức WAR đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bình Dương và

Hạt Kiểm lâm huyện Dầu Tiếng thả thành công 10 ĐVHD có tổng trọng lượng là 55,8 kg; bao

gồm 3 con Khỉ đuôi lợn (Macaca ironina), 4 con Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 1 con Khỉ

đuôi dài (Macaca fascicularis), 1 con Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) và 1 con

Trăn đất (Python molurus) tại Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông. Tất cả các ĐVHD nói

trên đã được các cơ quan chức năng: Hạt Kiểm lâm Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, Chi cục Kiểm

lâm tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bến Tre, tỉnh Bình Dương và Hạt Kiểm lâm Dầu Tiếng, tỉnh Bình

Dương xử lý tịch thu từ các vụ nuôi nhốt và buôn bán ĐVHD trái phép, sau đó chuyển giao

cho Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng để cứu và thả.

Trước khi thả về tự nhiên, 10 con ĐVHD nói trên đã được bác sĩ thú y của Tổ chức WAR

kiểm tra sức khỏe và gắn chip điện tử, đảm bảo đủ điều kiện để trở về với môi trường thiên

nhiên hoang dã. Đây là lần thứ hai, Tổ chức WAR thả ĐVHD về Vườn quốc gia Tà Đùng,

tỉnh Đăk Nông. Sinh cảnh nơi đây là môi trường sống thích hợp cho các loài ĐVHD trên sinh

sống và phát triển.

Chúng tôi cảm ơn sự phối hợp và giúp đỡ của Ban lãnh đạo Vườn quốc gia Tà Đùng, Sở

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Nông, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương và Hạt

Kiểm lâm huyện Dầu Tiếng trong hoạt động thả ĐVHD về rừng.
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Ngày 07/03 vừa qua, Tổ chức WAR nhận được đề nghị hỗ

trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang về việc cứu một

con rắn Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah). Ngay lập

tức, WAR đã liên lạc với Trung tâm Cứu hộ và Phát triển

Sinh vật (Vườn Quốc gia U Minh Thượng) để tiếp nhận con

rắn nói trên. Sau đó, con Hổ mang chúa đã được kiểm tra và

thả về với đúng môi trường tự nhiên.

Nếu chúng tôi không kịp thời tháo gỡ những chiếc vòng

sắt chật trên cổ của các chú khỉ thì chúng sẽ có nguy cơ bị

nhiễm trùng nghiêm trọng và bị tắc mạch máu dẫn đến tử

vong.

Vườn quốc gia U Minh Thượng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh

Vào ngày 19/05, Tổ chức WAR đã cử bác sĩ thú y và nhân

viên có kinh nghiệm tới hỗ trợ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây

Ninh tháo gỡ những chiếc vòng sắt đang siết chặt vào cổ

một vài con khỉ trong khu vực Tòa thánh Tây Ninh. Việc

thả khỉ cùng với những chiếc vòng sắt chật hằn trên cổ

chúng cho thấy nhận thức của người dân về bảo tồn ĐVHD

đang còn chưa tốt.

HỖ TRỢ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC CỨU ĐVHD

Bác sĩ thú ý của WAR đang tiến hành cắt chiếc vòng ra

khỏi cổ chú khỉ 10



Bên cạnh công việc gây nuôi sinh sản và thực thi pháp

luật, nhiệm vụ phát triển chuồng trại là một công việc thiết

yếu và quan trọng tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng.

Chúng tôi luôn cố gắng để tạo những điều kiện tốt nhất cho

ĐVHD khi chúng được đưa đến đây để chăm sóc. Trong 6

tháng đầu năm 2020, chúng tôi đã hoàn thiện 2 chuồng

nuôi rùa trong khu vực cách ly với tổng diện tích là 5m2, 1

chuồng nuôi rùa cho mục đích sinh sản với diện tích là

30m2 ở khu bán hoang dã. Song song việc này, hơn 80m

tường rào và 4 chuồng nuôi mèo liền kề với diện tích mỗi

chuồng trên 17m2 đã được hoàn thiện.
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Do sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tổ chức

WAR đã phải tạm dừng tất cả các chương trình tiếp nhận

thiện nguyện viên và khách tới thăm viếng Trạm Bảo

tồn ĐVHD Dầu Tiếng. Chúng tôi chỉ hỗ trợ duy nhất

một nhóm sinh viên trường Đại học Hutech tới trồng cây

rừng quý, hiếm để vừa nghiên cứu vừa tạo bóng mát cho

các loài động vật tại Trạm vào những ngày cuối tháng 6.

Đây là lần thứ 2, chúng tôi hỗ trợ sinh viên trường Đại

học Hutech trong công tác nghiên cứu.

Tổ chức WAR rất vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn

học sinh, sinh viên quan tâm đến vấn đề bảo tồn. Chúng

tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn bất cứ khi nào các

bạn cần.

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học!
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Chúng tôi sẽ không làm được nhiều hơn nếu như không có
sự hỗ trợ từ các bạn! 13

LỜI CẢM ƠN
Tổ chức WAR xin gửi lời cảm ơn chân thành tới

Công Ty Osprey Pack
Vườn thú Cologne

Quỹ Bảo tồn Vọoc (DLF)
Công ty quản lý quỹ Dragon Capital

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 chúng tôi trong công tác 

bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.


