
XIN CHÀO!
6 tháng cuối năm 2020 là một dấu mốc nổi bật của

Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã – Wildlife At

Risk (WAR). 1 Tê tê Java (Manis Javanica) được

sinh ra tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng, đồng

thời, thả 5 Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) F1

được gây nuôi sinh sản thành công về rừng vào đợt

tháng 7/2020 sau một thời gian được nuôi dưỡng và

phát triển tại Trạm Dầu Tiếng. Ngoài ra, Trạm Dầu

Tiếng đã tiếp nhận tổng cộng 43 động vật hoang dã

(ĐVHD) từ các cơ quan chức năng của các tỉnh

Bình Dương, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu, trong

đó có 1 một số loài cực kỳ nguy cấp như Tê tê Java

(Manis Javanica), Rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus).

Với sự phối hợp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình

Dương, Hạt Kiểm lâm huyện Dầu Tiếng, chúng tôi

đã thả thành công 32 ĐVHD về Khu bảo tồn thiên

nhiên văn hóa Đồng Nai và Núi Cậu – huyện Dầu

Tiếng, Bình Dương với 4 đợt thả khác nhau.

Song song đó, chúng tôi đã hoàn thiện hơn 80m

tường rào, 1 chuồng nuôi Rái cá với diện tích hơn

70m2 và 4 chuồng nuôi Mèo rừng liền kề.

Về công tác giáo dục tuyên truyền, Tổ chức WAR

đã có buổi giao lưu, chia sẻ về công tác cứu hộ và

tái thả ĐVHD với các bạn sinh viên Trường Đại

học Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó, Trạm Bảo tồn

ĐVHD Dầu Tiếng cũng rất vinh dự khi được tiếp

khách từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và các nhà

tài trợ tới thăm. Trong giai đoạn dịch bệnh đang

lắng xuống, chúng tôi đã tiếp nhận 1 tình nguyện

viên tới làm việc tại Trạm Dầu Tiếng vào giữa

tháng 12/2020.

Tổ chức WAR gửi lời cảm ơn chân thành tới các

nhà tài trợ đã và đang đồng hành cùng chúng tôi

trong suốt thời gian qua. Tạm biệt 2020, chúng tôi

kính chúc quý vị năm mới 2021, tràn đầy thuận

lợi, sức khỏe và thành công.
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Tê tê Java (Manis Javanica) là loài ĐVHD cực kỳ nguy cấp (IUCN-2020) và nằm trong nhóm IB (Nghị định: 06-

2019 NĐ/CP). Hiện nay, số lượng cá thể Tê tê Java còn lại rất ít và có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên rất cao

nếu như chúng ta không thực hiện các biện pháp bảo tồn cấp thiết.

Vào cuối tháng 11 năm 2020, Tổ chức WAR rất vui mừng khi 1 bé Tê tê Java con (Manis Javanica) đã được sinh

ra tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng. Đây là lần đầu tiên, loài Tê tê Java được gây nuôi sinh sản thành công từ 1

cặp bố mẹ được ghép vào tháng 3/2020 tại Trạm Dầu Tiếng. Những năm về trước, tại Trạm Cứu hộ ĐVHD Củ

Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức WAR cũng đã thành công trong việc gây nuôi sinh sản loài này.

Số lượng Mèo rừng (Prionailurus bengalensis)

con F1 được sinh ra tại Trạm Bảo tồn ĐVHD

Dầu Tiếng tiếp tục tăng thêm 4 con trong 6

tháng cuối năm 2020. Chúng tôi vẫn đang

không ngừng nỗ lực trong công tác chăm sóc

và xây dựng thêm chuồng trại cho loài Mèo

rừng.

Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) là loài

động vật rừng được ưu tiên bảo vệ, thuộc

nhóm IIB theo Nghị định: 06/2019 NĐ/CP. Hy

vọng rằng, trong tương lai chúng tôi sẽ thành

công trong việc gây nuôi sinh sản F2 từ những

cặp Mèo rừng F1.

GÂY NUÔI 
SINH SẢN

Bé Tê Tê Java 2 ngày tuổi  được chào đời tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng

Hình ảnh Mèo rừng con F1 vài giờ tuổi tại Trạm Dầu Tiếng  

Ảnh: WAR/Lê Trung Vương
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CỨU 
HỘ

Ngày 09/07 vừa qua, Tổ chức WAR đã tiếp nhận từ Chi cục

Kiểm lâm tỉnh Bình Dương 1 Rùa đất lớn (Heosemys

grandis) cái nặng 6,3kg tại thị trấn Bến Cát, tỉnh Bình

Dương. Được biết, một người dân sinh sống tại phường Mỹ

Phước, thị trấn Bến Cát đã nuôi chú Rùa này làm thú cưng

trong một thời gian dài. Sau khi xem các phương tiện

truyền thông tuyên truyền về hành vi nuôi nhốt ĐVHD trái

phép, người dân đã liên hệ tới cơ quan chức năng và tự

nguyện chuyển giao.

Hiện nay, cá thể đang được chăm sóc tại Trạm Bảo tồn

ĐVHD Dầu Tiếng và sẽ được sớm trở về rừng.

THỰC THI 
PHÁP LUẬT

TIẾP NHẬN 1 RÙA ĐẤT LỚN 

NẶNG 6,3 KG TẠI THỊ TRẤN 

BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Tình trạng mua bán trái

phép rùa để làm thú

cưng và phóng sinh ở

Việt Nam đang còn diễn

ra rất phổ biến. Mặc dù,

hành động này xuất

phát từ lòng thương của

người dân, thế nhưng

chính lòng thương này

đã vô tình tiếp tay cho

hành vi mua bán động

vật hoang dã trái phép.
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Tiếp nhận Rùa đất lớn từ cán bộ Kiểm lâm

Hình ảnh Rùa đất lớn khỏe mạnh tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng

Ảnh: WAR/Trần Duy

Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm
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TIẾP NHẬN 6 CHIM ĂN THỊT TẠI TRẠM BẢO TỒN ĐVHD 

DẦU TIẾNG

Ngoài ra, trong tháng 7/2020, Trạm Bảo tồn ĐVHD

Dầu Tiếng cũng đã tiếp nhận 6 chú Chim hoang dã bao

gồm 1 Diều hâu lửa (Halisastur indus), 2 Đại bàng núi

(Nisaetus nipalensis) và 3 Đại bàng ưng

(Lophotriorchis kienerii) từ Cảnh sát môi trường tỉnh

Bình Dương.

Theo nguồn tin từ Cảnh sát môi trường, những chú

chim này được người dân nuôi làm cảnh tại 1 quán cafe

để phục vụ cho mục đích kinh doanh. Điều này rất nguy

hiểm cho người dân, nếu như chim ăn thịt bị sổ lồng.

Sau một thời gian được chăm sóc tại Trạm Bảo tồn, các

chú chim này đã được thả về tự nhiên vào tháng

10/2020 tại khu vực Núi Cậu, huyện Dầu tiếng, tỉnh

Bình Dương với sự phối hợp của Chi cục Kiểm lâm,

Công an Kinh tế, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương và

Ban quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu.

GIẢI CỨU THÀNH CÔNG 1 BÉ CULI 

NHỎ (NYCTICEBUS PYGMAEUS) TỪ 

NHÀ DÂN TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU 

MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vào ngày cuối cùng của tháng 7/2020, sau khi nhận được thông

tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, Tổ chức WAR đã triển

khai kịp thời có mặt tại hiện trường ở phường Chánh Mỹ, thành

phố Thủ Dầu Một để hỗ trợ Chi cục Kiểm lâm cứu một bé Culi

nhỏ (Nycticebus pygmaeus) nặng 200gram.

Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) thuộc loài động vật rừng nguy

cấp, quý, hiếm nhóm IB theo Nghị định: 06/2019-NĐ/CP. Sau khi

được chữa trị và chăm sóc, bé Cu li đã được trở về rừng tại Khu

bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
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Những chiếc vòng cổ và dây buộc đang được tháo gỡ 

Một số hình ảnh khi tiếp nhận và thả những chú chim về với bầu trời tự do 

Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh
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Dona là một cậu Rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) nặng 2,8kg được Tổ chức WAR tiếp nhận từ Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Bến Tre vào ngày 04/11/2020. Cậu được một người dân chăm sóc và nuôi từ nhỏ. Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp

Dona thì cậu đang trong tình trạng sức khỏe yếu và bị thương ở đầu. Sau một thời gian được chăm sóc tại Trạm Bảo

tồn ĐVHD Dầu Tiếng, tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn định hơn và đang được sống tại một “khu nghỉ dưỡng”

riêng ở Trạm. Chúng tôi sẽ đưa Dona trở về rừng trong thời gian sớm nhất khi cậu đảm bảo các điều kiện cần thiết.

HÀNG LOẠT ĐỘNG VẬT NGOẠI LAI ĐƯỢC GIẢI THOÁT TỪ 

MỘT QUÁN CAFE THÚ CƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Hình thức kinh doanh quán cafe thú cưng hiện đang rất

được ưa chuộng tại các thành phố lớn tại Việt Nam.

Hàng loạt các loài động vật ngoại lai được nhập về đây

với mục đích làm thú cưng để phục vụ cho kinh doanh.

Ngày 28/10 vừa qua, Tổ chức WAR đã hỗ trợ Chi cục

Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tạm thời nuôi giữ và chăm

sóc 11 động vật bao gồm: 1 Vẹt xanh Nam Mỹ (Ara

ararauna), 1 Vẹt trắng châu Úc (Cacatua moluccenis), 8

Rồng Nam Mỹ (Iguana spp) và 1 Cáo đỏ (Vulpes

vulpes).

Hiện nay, các loài động vật ngoại lai trong số các loài

động vật này đang được chăm sóc tại Trạm Dầu Tiếng

với mục đích giáo dục tuyên truyền.
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Hình ảnh Dona khi bị tịch thu và khi ở Trạm Bảo tồn Dầu Tiếng

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Hình ảnh một số loài  động vật tại hiện trường

Chào 

Dona 

thân 

mến!
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Sau khi nhận được cuộc gọi tự nguyện

chuyển giao 1 Tê tê Java (Manis

javanica) từ người dân, Tổ chức WAR đã

phối hợp kịp thời với Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Bình Dương để tiếp nhận. Khi tiếp

nhận, sức khỏe của bé Tê tê không được

tốt và chỉ nặng 1.4kg.

Tê tê Java (Manis javanica) là một loài

cực kỳ nguy cấp (IUCN-2020) và thuộc

nhóm IB theo Nghị định: 06/2019-

NĐ/CP. Hiện nay, bác sỹ thú y và các

nhân viên của Tổ chức WAR đang nuôi

dưỡng, chăm sóc bé Tê tê. Chắc chắn

rằng, bé Tê tê Java này sẽ được lớn lên

khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương

của các cô chú ở Trạm Bảo tồn ĐVHD

Dầu Tiếng.

VỀ VỚI TRẠM DẦU TIẾNG – HẠNH 

PHÚC BẤT NGỜ CỦA BÉ TÊ TÊ JAVA 

(MANIS JAVANICA)
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Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Ảnh: WAR/Ngô Nguyễn Hải Thùy

Hình ảnh Tê tê Java đang được chăm sóc tại Trạm Dầu Tiếng

Thưởng thức món trứng kiến ngon lành

Live, think and act for nature



Sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương vào ngày 12/11/2020, nhân viên của Tổ chức

WAR đã nhanh chóng có mặt tại nhà dân ở thị xã Bến Cát để bắt giữ 1 con Trăn đất (Python molurus) to, lớn nặng

27kg đang nấp trong khu vực dân cư.

Việc nuôi giữ và để xảy ra xổng chuồng một số loài ĐVHD sẽ gây nguy hại lớn tới các vấn đề của cộng đồng như

sức khỏe và tài sản nếu không có sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng.

TIẾP NHẬN 1 

TRĂN ĐẤT 

(PYTHON 

MOLURUS) TO 

NHẤT TỪ TRƯỚC 

TỚI NAY TẠI 

TRẠM BẢO TỒN 

ĐVHD DẦU 

TIẾNG
Hình ảnh chú Trăn được đưa về ngôi nhà 

mới – Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng

GIÂY PHÚT TRỞ VỀ CỦA 10 BẠN ĐVHD TẠI KHU BẢO 

TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI

Ngày 14/07/2020, Tổ

chức WAR đã phối hợp

với Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Bình Dương và Hạt

Kiểm lâm huyện Dầu

Tiếng thả thành công 10

ĐVHD bao gồm 1 Trăn

đất (Python molurus), 1

Khỉ đuôi lợn (Macaca

leonina), 2 Khỉ mặt đỏ

(Macaca arctoides) và 5

Mèo rừng (Prionailurus

bengalensis) F1 về Khu

bảo tồn thiên nhiên văn

hóa Đồng Nai. Chuyến

thả ĐVHD lần này là

một dấu mốc quan trọng

trong công tác bảo tồn

ĐVHD tại Trạm Dầu

Tiếng, bởi đây là lần đầu

tiên loài Mèo rừng F1

được thả công về rừng.
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Khuôn mặt vui mừng của người dân khi chuyển 

giao chú Trăn đất cho cơ quan chức năng

Tạm biệt! Chúc các bạn sống khỏe!

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm
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Tiếp nối hành trình đưa ĐVHD trở về tự nhiên, vào

tháng 10/2020, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Chi cục

Kiểm lâm tỉnh Bình Dương thả 11 ĐVHD với tổng

trọng lượng là 49,1kg tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn

hóa Đồng Nai. Trong hành trình lần này, 2 Cầy vòi

hương (Paradoxurus hermaphroditus), 2 Cu li nhỏ

(Nycticebus pygmaeus), 1 Rùa răng (Heosemys

annandalii), 1 Rùa đất lớn (Heosemys grandis), 1 Kỳ đà

vân (Varanus bengalensis), 2 Khỉ đuôi dài (Macaca

fascicularis) và 2 Khỉ đuôi lợn (Macaca leonine) được

trở về với tự nhiên.

Những loài ĐVHD trên đều là những loài động vật rừng

được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định; 06/2019/NĐ-CP,

riêng loài Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) là loài cực

kỳ nguy cấp và có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Chúng được cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình

Dương giải cứu từ các vụ buôn bán, nuôi nhốt trái phép.

TIẾP NỐI NIỀM VUI – THẢ 11 ĐVHD VỀ 

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA 

ĐỒNG NAI

Sau một thời gian được chăm sóc và được sống

trong khu bán hoang dã tại Trạm Bảo tồn ĐVHD

Dầu Tiếng. Các bạn ĐVHD đã được trở về với ngôi

nhà của mình. Ắt hẳn, khoảnh khắc bước ra khỏi

những chiếc hộp chính là khoảnh khắc đáng nhớ

nhất của cuộc đời các bạn. Được nhìn thấy các bạn

tự do, sống tốt, đó chính là niềm hạnh phúc lớn trong

cuộc đời của những người đang làm công tác bảo tồn

như chúng tôi.

Tổ chức WAR gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Khu

bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Chi cục

Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã phối hợp nhiệt tình

cùng chúng tôi trong công tác thả ĐVHD trở về

rừng.
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Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh
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Việc đàn khỉ gây nguy hại cho người dân tại chùa

Châu Thới, tỉnh Bình Dương đã và đang trở thành 1

vấn đề nan giải cho các cơ quan chức năng tỉnh Bình

Dương. Đối mặt với tình hình này, Ủy ban nhân dân

tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Bình Dương triển khai dự án “Di dời đàn khỉ tại

chùa Châu Thới, tỉnh Bình Dương năm 2020 –

2021”. Trong đó, Tổ chức WAR là đơn vị đồng hành

và hỗ trợ tích cực về kỹ thuật cho các cơ quan chức

năng tỉnh nhà. Chùa Châu Thới là một trong những

ngôi chùa thu hút nhiều khách du lịch tới thăm bởi

không gian huyền ảo và lối kiến trúc độc đáo. Bên

cạnh đó, đây còn là một chốn tâm linh, được nhiều

người dân lựa chọn cho việc phóng sinh.
Địa hình xung quanh ngôi chùa

Bác sỹ thú y của Tổ chức WAR có mặt tại hiện trường từ

sáng sớm để chuẩn bị thuốc gây mê

Một chú Khỉ đuôi lợn đã bị dính bẫy

HỖ TRỢ CƠ QUAN CHỨC NĂNG DI DỜI ĐÀN KHỈ TẠI 

CHÙA CHÂU THỚI, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Địa hình nơi đây là núi đá cao, xung quanh có nhiều nhà

dân và nhà máy nên việc di dời đàn khỉ sẽ có rất nhiều

khó khăn. Sau nhiều đợt khảo sát và dựa trên tình hình

thực tế, chúng tôi quyết định sử dụng 2 phương pháp

chính đó là thổi thuốc mê và đặt bẫy để di dời đàn khỉ.

Ngày 23 tháng 12 vừa qua là buổi đầu tiên ra quân thực

hiện dự án, tổng cộng 6 con khỉ bao gồm 5 Khỉ đuôi dài

(Macaca fascicularis) và 1 Khỉ đuôi lợn (Macaca

leonina) đã bị bắt giữ và được Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Bình Dương di dời tới Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa

tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức WAR khuyến cáo người dân không nên tự ý thả

ĐVHD. Bởi vì hành động này không những gây ảnh

hưởng tới con thú mà còn gây thiệt hại tới tài sản và tính

mạng của người dân.

8Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Nhân viên kỹ thuật của Tổ chức WAR đang phục kích trên

cây để thổi thuốc mê
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PHÁT TRIỂN 
CƠ SỞ

HẠ TẦNG

Trong 6 tháng cuối năm 2020, công việc xây dựng và

phát triển cơ sở hạ tầng tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu

Tiếng đã được chúng tôi đẩy mạnh nhất có thể. Với sự

cố gắng, nỗ lực để tạo những điều kiện tốt nhất cho

việc chăm sóc và nuôi dưỡng ĐVHD tại Trạm, đội xây

dựng của Tổ chức WAR đã hoàn thiện hơn 80m tường

rào trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, 4 chuồng

nuôi Mèo liền kề với diện tích mỗi chuồng trên 17m2

và 1 chuồng nuôi Rái cá hơn 70m2 đã được xây dựng ở

khu bán hoang dã.
Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh
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Mặc dù tình hình dịch bệnh vào 6 tháng cuối năm 2020 tại Việt Nam đã

bớt căng thẳng, thế nhưng Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng vẫn tiếp tục

hạn chế việc tiếp nhận tình nguyện viên cũng như khách tới thăm Trạm.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, chúng tôi chỉ tiếp nhận duy nhất 1 tình

nguyện viên tới làm việc tại Trạm Dầu Tiếng từ ngày 6/12-13/12. Và đón

tiếp một số nhà tài trợ đã và đang đồng hành cùng Tổ chức WAR trong

công tác bảo tồn ĐVHD.

NÂNG CAO 
NHẬN THỨC

Tiếp đón khách từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ

10Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh
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Chị Hendi Quine – Giám đốc thú y và

quản lý gấu của Trung tâm cứu hộ gấu

Tam Đảo tới thăm Trạm Bảo tồn

ĐVHD Dầu Tiếng

Một số khách nước 

ngoài tới thăm 

Trạm

11
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GIỚI TRẺ - NIỀM HY VỌNG CỦA 

BẢO TỒN ĐVHD TẠI VIỆT NAM

Không thể phủ nhận rằng ngày càng nhiều bạn trẻ

quan tâm tới hoạt động bảo tồn ĐVHD tại Việt

Nam. Các bạn không những tích cực tham gia các

hoạt động bảo tồn mà còn ủng hộ nhiệt tình bằng

cách tham gia các chương trình tài trợ, đặt tên cho

các bạn ĐVHD tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu

Tiếng. Tổ chức WAR ghi nhận và cảm ơn nhóm

Shinee, hy vọng rằng các bạn sẽ đồng hành cùng

chúng tôi, lan tỏa tình yêu ĐVHD tới muôn nơi.

Cùng với đó, chúng tôi cũng đã và đang triển khai

các buổi chia sẻ về công tác bảo tồn ĐVHD ở

Việt Nam tới các bạn sinh viên tại các trường Đại

học.

Cảm ơn các bạn sinh viên

của trường Đại học Tôn

Đức Thắng đã tham gia

tích cực và cùng chúng

tôi trao đổi về những vấn

đề liên quan tới công tác

bảo tồn ĐVHD hiện nay.

Sự sống của thiên nhiên

phụ thuộc vào các bạn!
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Ảnh: WAR/Trần Duy
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Tổ chức WAR xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:

Công ty quản lý quỹ Dragon Capital

Vườn thú Cologne

Quỹ Bảo tồn Vọoc (DLF)

Hội bảo vệ linh trưởng quốc tế (IPPL)

Công ty Osprey Packs

Tổ chức Greater Good

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. Chúc các quý vị một năm mới 2021 tràn đầy thuận lợi, sức khỏe và an khang!
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