Chào mừng
Điểm nổi bậc trong quí IV/2017, tổ chức WAR đã thả thành công 3 cá thể
Rùa biển quí hiếm về Khu bảo tồn biển Hòn Cau – tỉnh Bình Thuận.Tiếp
nhận 1 cá thể Chim cổ rắn (Anhinga melanogaster) từ Cơ quan cảnh sát
điều tra Công an thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương và 1 cá thể Khỉ mặt
đỏ(Marcaca artoides) từ Hạt kiểm lâm Phú Giáo tỉnh Bình Dương .Tham
dự hội nghị biến đổi khí hậu của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Gắn
chip theo dõi tất cả các cá thể Rùa trong chương trình gây nuôi sinh sản vì
mục tiêu bảo tồn . Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển chuồng trại
để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong việc chăm sóc và cứu chữa động vật
hoang dã từ các cơ quan chức năng chuyển giao.
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 cảm ơn!
Giám đốc
Nguyễn Vũ Khôi
Ảnh: WAR/L.X.Lâm
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Thực thi pháp luật
Ngày 18 tháng 10 năm 2017, tại Chi cục
kiểm lâm tỉnh Bình Dương ,Tổ chức WAR
đã tiếp nhận 1 cá thẻ Chim cổ rắn-Điên
Điển (Anhinga melanogaster) từ Cơ quan
cảnh sát điều tra – Công an thị xã Thuận
An – tỉnh Binh Dương. Cá thể Chim cổ
rắn này còn non và được cơ quan Công an
giải cứu từ 1 vụ buôn bán trái phép động
vật hoang dã xảy ra trong địa bàn tỉnh .
Đây là lần thứ 2, trung tâm đã tiếp nhận
động vật hoang dã trái phép từ Công an
tỉnh Bình Dương. Trước đó,vào trung
tuần tháng 4/2017, tổ chức WAR đã tiếp
nhận từ Cơ quan cảnh sát môi trườngCông an tỉnh Bình Dương 10 cá thể động
vật hoang dã gồm 4 cá thể Chồn bạc
má (Melogale personata), 4 cá thể Rắn
ráo trâu (Ptyas mucosus), 2 cá thể Hổ
hành (Xenopeltis unicolor), với tổng khối
lượng hơn 8,0kg. Toàn bộ các cá thể trên
đã được các nhân viên có nhiệt huyết, kinh
nghiệm của Tổ chức WAR chăm sóc, cứu
chữa trước khi thả về Vườn quốc gia Lò
Gò Xa Mát – tỉnh Tây Ninh.
Ảnh : WAR/L.X.Lâm

Giải cứu 1 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca artoides)đang bị stress tại cơ sở tư nhân thuộc địa
bàn huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

Thực thi pháp luật
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Ngày 31/10/2017, tổ chức WAR đã tiếp nhận 1 cá
thể Khỉ mặt đỏ (Marcaca artoides) từ Hạt kiểm
lâm huyện Phú Giáo- tỉnh Bình Dương . Cá thể khỉ
mặt đỏ này giới tính cái , nặng 8 kg , đang bị
stress và suy dinh dưỡng vì bị nuôi nhốt trong
điều kiện chuồng trại rất chật hẹp trong một
thời gian khá dài tại cơ sở nuôi nhốt tư nhân
thuộc địa bàn huyện Phú giáo- Binh Dương. Và họ
đã tự nguyện chuyển giao cá thể khỉ mặt đỏ này
cho trung tâm cứu hộ- tổ chức WAR sau khi nhận
được sự vận động, tuyên truyền giáo dục của các
cơ quan chức năng.

Hiện nay, tình trạng cá thể Khỉ mặt đỏ
này đã được chuyển biến đáng kể nhờ
sự quan tâm theo dõi ,kiểm tra và chăm
sóc đặc biệt từ những bàn tay có nhiệt
huyết của nhân viên tổ chức WAR tại
trung tâm cứu hộ . Ngoài ra , cá thể linh
trưởng này cũng được Bác sỹ thú y của
tổ chức WAR lấy máu xét nghiệm để
giám định DNA , kiểm tra mần bệnh
truyền nhiễm và gắn Chip theo dõi.
Ảnh: WAR/ L.X.Lâm

Thả thành công 3 cá thể rùa biển quí hiếm về
Khu bảo tồn biển Hòn Cau- Bình Thuận

Hình 1: Nhân viên tổ chức WAR đang tiếp nhận 3 cá thể rùa
biển tại Chi cục quản lý chất lượng và nguồn lợi thủy sản
TpHCM

Ngày 20 tháng 11 năm 2017 – Tại Khu bảo tồn
biển Hòn Cau – tỉnh Bình Thuận, Tổ chức Bảo
vệ Động vật Hoang dã (WAR) đã thả thành
công 3 cá thể Rùa biển, gồm 2 loài : Đồi mồi
(Eretmochelys imbricate) và Đồi mồi dứa
(Chelonia mydas) với tổng trọng lượng hơn 15
kg. Các cá thể Rùa biển trên được nhân viên của
tổ chức WAR kiểm tra sức khỏe và gắn thẻ theo
dõi trước khi thả về môi trường biển Những cá
thể rùa biển thả đợt này là loài động vật hoang
dã quí hiếm được Chi cục quản lý chất lượng và
nguồn lợi thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh tịch
thu từ các nhà hàng trên địa bàn thành phố và
chuyển giao cho tổ chức WAR .

Thực thi pháp luật

Hình 2: Rùa biển được gắn thẻ trước khi thả về môi trường
biển

Hình 3: Rùa biển được chuyển đến điểm tập kết

Ảnh : WAR/ L.X.Lâm

Hình 5: Thật hạnh phúc khi nhìn thấy Rùa đã về với biển

Hình 4: Đang chuyển rùa biển xuống CaNo ra biển khơi

Hoạt động thả rùa biển này đạt được thành công là nhờ sự phối kết hợp tích cực từ Ban giám đốc và Nhân viên của khu bảo tồn biển Hòn Cau –
tỉnh Bình Thuận
Ảnh : WAR/ L.X.Lâm

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Giáo dục bảo tồn

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tổ chức WAR đã tham dự hội nghị biến đổi khí hậu của các tỉnh đồng bằng sông cửu long . Tại
hội nghị các thành phần tham gia đã có những đóng góp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương . Những đề
tài sáng kiến từ các nhà khoa học, những mô hình đã áp dụng của người nông dân tại địa phương nhằm giảm thiểu ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh đồng bằng sông cứu long cũng được đưa ra tại hội nghị này .
Ảnh : WAR/L.X.Lâm

Biến đổi khí hậu là tác nhân suy giảm số lượng loài động vật hoang dã hiện nay

Gây nuôi sinh sản loài bò sát quí hiếm-đặc hữu của Việt Nam

Cá thể mẹ thuần chủng ngoài tự nhiên được đưa vào
chương trìnhg gây nuôi sinh sản và đã đẻ 2 trứng ở
ảnh dưới

Cá thể F1 sinh ngày 28/11/2016 giởi tính
đực, đến nay đã trưởng thành và đang
nghép cặp, hy vọng thế hệ F2 cũng được
sinh ra thành công trong chương trình này

Gây nuôi động vật hoang dã quí hiếm để bảo tồn nguồn gen là mục tiêu chiến lược lâu dài của tổ chức
WAR. Trong đó, loài Tắc kè đuôi vàng (Cnemaspis psychedelica) là loài đặc hữu của Việt Nam và chỉ có ở
đảo Hòn Khoai- tỉnh Cà Mau. Loài này cũng đã được đưa vào phụ lục 1 Cites. Nhiều cá thể F1 được sinh
ra là thành công bước đầu của chương trình này . Đây cũng là 1 trong những chương trình hợp tác giữa
WAR và Viên sinh thái tài nguyên sinh vật của Viện hàn lâm khoa học Viêt Nam
Ảnh /WAR/L.X.Lâm

2 trứng đẻ ngày 19/11/2017

Chăm sóc động vật hoang dã

2 cá thể Rùa răng trong chương trình gây nuôi sinh sản vì mục đích bảo tồn
đang thưởng thức đĩa thức ăn
Ảnh : WAR/L.X.Lâm
Động vật hoang dã tại Trung tâm ngoài việc được chăm sóc nuôi dưỡng
hàng ngày . Việc gắn và kiểm tra chip theo dõi cho từng cá thể động vật
hoang dã được tổ chức WAR thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đúng
qui trình .Hiện nay tất cả các cá thể Rùa tại trung tâm đã được gắn Chip
theo dõi .

Hãy cứu lấy những loài động vật hoang dã quí hiếm của chúng ta

Bác sỹ thú y của
Tổ chức WAR
đang gắn
và
kiểm tra chip để
theo dõi cho tất
cá các cá thể Rùa
trong
chương
trình gây nuôi
sinh sản vì mục
tiêu bảo tồn tại
Trung tâm.

Xây dựng chuồng trại và phát triển cơ sở hạ tầng

Đang hoàn thành chuồng Kỳ đà thứ ba
Ảnh: WAR/ L.X.Lâm

Dãy chuồng thú nhỏ có thể tích 9 m3 mỗi chuồng đang
hoàn thành

2 dãy chuồng có thể nuôi 10 cặp Rùa sinh sản đã hoàn thành

Đang triển khai xây mới thêm 2 dãy nuôi rùa sinh sản
nữa

Với nhiệt huyết yêu nghề và
kinh nghiệm có được trong
hơn 10 năm làm việc tại các
Trung tâm cứu hộ trước đây,
các nhân viên của tổ chức
WAR ngoài việc chăm sóc nuôi
dưỡng động vật hoang dã còn
tự tay xây dựng chuồng trại
cho những loài động vật
hoang dã thân thương. Đó
cũng là một phần thể hiện
tình thần yêu thiên nhiên, quý
động vật hoang dã và sống có
trách nhiệm với môi trường
và xã hội. Những nhiệt huyết
này sẽ tiếp tục được truyền
cho các thế hệ nối tiếp để giữ
mãi sự đa dạng của thiên
nhiên.

Lời cảm ơn
Tổ chức WAR xin trân trọng cảm ơn :
Công ty Dragon Capital đã đồng hành cùng
với WAR trong tất cả các hoạt động bảo vệ
động vật hoang dã trong nhiều năm qua.
Vườn thú Kolner Zoo- Đức đã hỗ trợ WAR
về việc gây nuôi và bảo tồn loài bò sát quí
hiếm của Việt Nam

Môtj dãy chuồng Kỳ đà đã hoàn thành trên 90%

Ảnh : WAR/L.X.Lâm

Các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ hoạt động cứu hộ, bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam.

