Chào mừng
Điểm nổi bậc trong quí III/2017 là sự phối kết hợp thành công trong việc tổ
chức cuộc thi tìm hiểu động vật hoang dã được tổ chức vào trung tuần tháng
7 giữa tổ chức WAR và VIETNAM YOUNG SPIKES . Giao lưu với các tổ
chức phi chính phủ khác nhân dịp hội chơ lần thứ 5 của Trường quốc tế
Canadian International School (CIS) quận 7,thành phố Hồ Chí Minh. Thả về
Vườn quốc gia U Minh Thượng 35 cá thể Trăn đất (gần 60 kg) với sự phối
hợp của Chi cục Kiểm lâm Bình Dương và Vườn Quốc gia . Ứng dụng ngay
những sán phẩm tiên tiến thân thiện môi trường trong quá trình xây dựng
một Trung tâm bảo tồn của tổ chức WAR, đó là việc dùng bồn tự hoại Septic
kết hợp vào hệ thống xử lý nước thải để bảo môi trường . 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
Ảnh: WAR/L.X.Lâm

Nguyễn Vũ Khôi

Số phận may mắn của Chú kỳ đà vân nhỏ

Tiếp nhận 1 cá thể Kỳ đà vân (Vanarus bengalensis)
tại Chi cục Kiểm lâm Bình Dương

Thực thi pháp luật
Ngày 7 tháng 9 năm 2017, 1 cá thể Kỳ đà vân ( Vanarus bengalensis)
nặng 0,8 kg được tự nguyện chuyển giao cho Chi cục kiểm lâm Bình
Dương từ một người dân địa phương . Đây là 1 tín hiệu đáng mừng về
nhận thức của cộng đồng địa phương về bảo tồn động vật hoang dã .
Với sự hổ trợ tích cực của đội ngũ Nhân viên tổ chức WAR, cá thể Kỳ
đà vân này được đưa đến Trung tâm bảo tồn một cách an toàn. Chắc
chắn trong tương lai Chú sẽ được trở về với môi trường thiên nhiên
hoang dã . Đây là lần thứ ba Tổ chức WAR đã kết hợp với Chi cục
kiểm lâm Bình Dương trong việc cứu hộ và thả động vật hoang dã về
Rừng.
Ảnh : WAR/L.X.Lâm

Kỳ đà vân được kiểm tra cân đo trước khi đưa vào khu cách ly

Đưa vào chuồng cách ly

Thả thành công 35 cá thể động vật hoang dã về rừng

Hình 1: 35 cá thể Trăn đất đến Vườn Quốc giaU Minh thương
sau ?? tiếnvận chuyển

Thực thi pháp luật

Hình 2: Nhân viên Vườn quốc gia hỗ trợ đưa chúng xuống bờ kênh

Hình 3: Nhân viên vườn quốc gia đưa chúng qua sông

Ngày 01 tháng 8 năm 2017 – Tại Vườn quốc gia
U Minh Thượng – tỉnh Kiên Giang, Tổ chức
Ảnh : WAR/ L.X.Lâm
Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR) phối hợp với
Chi cục Kiểm lâm Bình Dương thả thành công
35 cá thể Trăn đất (Python molurus), với tổng
khối lượng gần 60 kg. 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 rừng . Phần lớn số động vật
hoang dã được thả trong đợt này là do kiểm lâm
và cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương tịch
thu từ việc mua bán động vật hoang dã trái
Hình 4: Mọi người giúp chú Trăn ra ngoài dễ dàng
Hình 5: Chú Trăn đất to lớn từ từ trở về môi trường sống lý tưởng
phép. Đây là lần thứ ba Tổ chức WAR kết hợp
với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương trong Công việc này đạt được thành công nhờ sự hỗ trợ của chương trình Bảo tồn Đa dạng Sinh học của
việc cứu hộ và thả động vật hoang dã trái phép WAR và Viện Sinh Thái Tài Nguyên Sinh Vật (IEBR). Và sự phối kết hợp tích cực của Ban Giám
về môi trường thiên nhiên hoang dã.
đốc - Vườn quốc gia U Minh Thượng – tỉnh Kiên Giang .
Ảnh : WAR/ L. X. Lâm

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Giáo dục bảo tồn

Giao lưu thân thiện với các tổ chức Phi Chính Phủ
Ngày 18 tháng 8 năm 2017, nhân viên của tổ chức WAR đã có buổi giao lưu
thân thiện cởi mở với các em học sinh của Trường quốc tế Canadian
International School (CIS), quận 7, thành phố Hồ Chí Minh tại Hội chợ với các tổ
chức Phi Chính Phủ (NGOs) lần thứ 5 được diễn ra tại Trường. Qua đó các em
học sinh đã có những hành động thiết thực thông qua việc mua các vật lưu
niệm được làm từ những sản phẩm thân thiện môi trường để ủng hộ bảo tồn
động vật hoang dã .
Ảnh: WAR/L.X.Lâm

Đây là cơ hội cho các em học sinh lựa chọn cho mình một món
quà lưu niệm được làm từ sản phẩm thân thiện môi trường

Các giảng viên của Trường quốc tế
Những ánh mắt ngây thơ đang chăm chú vào các sticker s

đang tìm hiểu ý nghĩa của từng sản phẩm lưu niệm

Nâng cao nhận thức cộng đồng
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Giáo dục bảo tồn

Ảnh : WAR/ L.X.Lâm

Ảnh: WAR/L.X.Lâm

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . Các bạn được giải nhất trong cuộc
thi này sẽ tranh tài vào tháng 9/2017 tại Singapore.

Chăm sóc động vật hoang dã

Bác sỹ thú y của tổ chức WAR đang kiểm tra sức khỏe Kỳ đà nước (Varanus salvator)
Ảnh : WAR/L.X.Lâm
Động vật hoang dã tại Trung tâm ngoài việc được chăm sóc nuôi dưỡng hàng ngày .
Việc lấy máu kiểm tra để giám định DNA và xác định mần bệnh truyền nhiễm được
Bác Sỹ thú y của tổ chức WAR thực hiện nghiêm túc và đúng qui trình . Những cá thể
không may mang mần bệnh truyền nhiễm sẽ được đưa vào khu vực cách ly để tránh
tình trạng lây nhiễm sang các cá thể khác và được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt
cũng như chữa trị hiệu quả.

Bác sỹ Thú y đang lấy máu Kỳ đà nước (Varanus salvator) để
giám định DNA và kiểm tra mần bệnh truyền nhiễm

Xây dựng chuồng trại và phát triển cơ sở hạ tầng

Một chuồng Linh trưởng dần hoàn thành từ những bàn tay nhân viên của tổ chức WAR

1 chuồng thú nhỏ có thể tích 9 m3 vừa được hoàn thành

Ảnh: WAR/ L.X.Lâm

Một dãy hồ nuôi rùa sinh sản đang hoàn thiện

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 góp một phần công sức
để 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.

Những hoạt động thiết thực hướng tới môi trường

Hình 1: Bồn tự hoại Septic 2000 lít vừa
đến Trung tâm.

Ngay từ đầu, khi đặt những viên gạch đầu tiên
chúng tôi đã xác định tất cả các hoạt động của
Trung tâm đều hướng tới việc bảo vệ môi
trường .Lấy môi trường làm tiêu chí cho từng
hành động của mỗi người tại nơi đây. Vì thế,
bồn tự hoại Septic là lựa chọn phù hợp nhất
cho việc bổ sung thêm hệ thống xử lý nước
thải cho từng khu nuôi giữ thú ăn thịt nhỏ và
bò sát . Bồn tự hoại Septic được thiết kế đặc
biệt với chức năng lọc, ngăn chặn chất thải
thô thoát ra ngoài, đảm bảo nước thải ra môi
trường là nước thải loại B( An toàn với môi
trường sống) . Bồn được làm từ vật liệu nhựa
nguyên sinh có tuổi thọ cao và có khả năng
chống thấm cực cao, ngăn chặn hoàn toàn
nguy cơ rò rỉ nước thải ra các mạch nước
ngầm. Kết hợp với hệ thống xử lý chất thải,
các bốn này sẽ đảm bảo việc xử lý các nguồn
nước thải từ chuồng trại nuôi bảo tồn trong
tương lai . Ảnh : WAR/L.X.Lâm

Đây là loài hoa gì?

Hình 2: Nhân viên Trung tâm đang khiêng bồn đến vị trí xử lý

Ảnh : WAR/N.V.Khôi
Hình 3: Máy súc đang đào hố để chôn bồn tự hoại

Hình 4: Máy súc đang đưa bồn xuống hố

Ảnh :WAR/N.V.Khôi
Hình 5: Bồn được đặt trong hố đào sẵn đảm
bảo cân bằng mặt đáy và đúng kỹ thuật

Màu sắc và tính đa dạng của thiên nhiên
Đây là con gì ?

Con non 1 ngày tuổi
Loài này đẻ trứng .....

Con non sau 1 tuần tuổi

Giống rắn nhưng không phải là rắn ....
Ảnh : WAR/L.X.Lâm

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.

Chuồng linh trưởng thứ hai 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.

