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Xin chào
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổ chức WAR đã thành công trong việc nhân nuôi loài đặc hữu

Tắc kè đuôi vàng (Cnemaspis psychedelica) tạo ra 2 con con (thế hệ F2) tại Trạm Bảo tồn

Động vật Hoang dã Dầu Tiếng. Ngoài ra, 27 con con thuộc thế hệ F1 của các loài Mèo rừng

(Prionailurus bengalensis), Rùa núi vàng (Indotestudo elongate), Rùa răng (Heosemys

annandalii) và Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis) cũng đã được sinh ra tại đây, trong

thời gian này.

Về công tác cứu và thả động vật hoang dã (ĐVHD), chúng tôi đã hỗ trợ cơ quan chức năng

của các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Quảng Ngãi chăm sóc tổng cộng 82 ĐVHD, trong đó

có một số loài cực kỳ nguy cấp, quý, hiếm như Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), Rắn hổ

chúa (Ophiophagus Hannah), Vooc chá vá (Pygathrix sp.), Tê tê java (Manis javanica). Bên

cạnh đó, chúng tôi đã phối kết hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành 6 đợt thả ĐVHD

khác nhau ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát tại Việt Nam, thực hiện nghiêm túc nghị

định của chính phủ về phòng chống dịch bệnh, Trạm Dầu Tiếng tạm thời không đón tiếp

khách du lịch trong những tháng đầu năm 2021.

Trong thời gian này, chúng tôi đã không ngừng mở mang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng,

chuồng trại để đảm bảo đảm sự thoải mái tối thiểu cho các loài ĐVHD đang được chăm sóc

tại Trạm.
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Chương trình gây nuôi sinh sản loài
cực kỳ nguy cấp, quý, hiếm Tắc kè

đuôi vàng (Cnemaspis psychedelica) vì

mục đích bảo tồn nằm trong chương

trình hợp tác kỹ thuật giữa Tổ chức

WAR và Viện Sinh thái Tài nguyên

Sinh vật (IEBR). Từ những năm trước

đây, chúng tôi đã gây nuôi cho sinh

sản thành công đến các thế hệ F1 hoàn

toàn trong môi trường nuôi nhốt. Với

kết quả này, chúng tôi bắt đầu tiến

hành ghép các F1 để tạo ra thế hệ F2

nhằm duy trì nguồn gen cũng như tăng

số lượng cho quần thể loài này. Tin

vui, vào tháng 3 năm 2021, 2 con tắc

kè F2 đã được sinh ra tại Trạm Bảo tồn

ĐVHD Dầu Tiếng.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi

nhận kết quả sinh sản thành công đến

thế hệ F2 của loài đặc hữu Tắc kè đuôi

vàng, trong môi trường nuôi nhốt.

Đồng thời, sự xuất hiện của thế hệ F2

chính là một dấu mốc nổi bật đánh dấu

những nỗ lực của Tổ chức WAR nói

chung và Trạm Bảo tồn ĐVHD nói

riêng trong nỗ lực bảo tồn sự đa dạng

sinh học tại Việt Nam.

Mỗi loài được sinh ra là một niềm tin,

niềm hy vọng cho những người làm

công tác bảo tồn như chúng tôi. Chúng

tôi đang không ngừng nỗ lực trau dồi

kiến thức và kỹ năng để phục vụ cho

công tác gây nuôi sinh sản loài và với

mong muốn ngày càng nhiều các thế

hệ F1, F2…được sinh ra tại Trạm Dầu

Tiếng vì mục tiêu bảo tồn lâu dài.

GÂY NUÔI SINH SẢN

Ảnh: WAR/Lê Trung Vương

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM, GHI 

NHẬN 2 CON THUỘC THẾ HỆ F2 

CỦA LOÀI TẮC KÈ ĐUÔI VÀNG 

(Cnemaspis psychedelica) 

TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI NHỐT 
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Số lượng các loài Rùa tại Trạm Dầu Tiếng tiếp tục được tăng thêm 23 con Rùa con (F1)
được sinh ra trong 6 tháng đầu năm 2021, bao gồm Rùa núi vàng (Indotestudo elongate),

Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), Rùa răng (Heosemys annandalii). Tất cả đều là loài

được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IIB theo Nghị định: 06/2019 NĐ/CP.

Hiện nay, các chú rùa con đang được nuôi dưỡng, sinh trưởng khỏe mạnh tại mái nhà – Trạm

Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng. Một ngày không xa, chúng tôi sẽ đưa các bạn về với mẹ thiên

nhiên.

CHÀO ĐÓN 23 CHÚ RÙA CON ĐƯỢC SINH RA TRẠM 

BẢO TỒN DẦU TIẾNG

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Những chú Rùa con đang sinh trưởng tại Trạm Dầu Tiếng
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The Big CatsTIẾP TIẾP NHẬN 1 CHÚ VÍCH TỪ CHI CỤC THỦY SẢN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Ảnh: WAR/Lê Xuân Lâm

THỰC THI PHÁP LUẬT 

Hình ảnh chú đang tự do bơi lội tại Trạm Dầu Tiếng

4

Nhận được thông tin từ Chi

cục Thủy sản Thành phố Hồ

Chí Minh, Tổ chức WAR

nhanh chóng triển khai kịp

thời có mặt tại hiện trường

để tiếp nhận và hỗ trợ chăm

sóc một con Vích

nặng 5,5kg.

Theo IUCN-2021, Vích

(Chelonia mydas) hay còn

gọi là Rùa xanh là loài động

vật nguy cấp, hiện số lượng

loài đang giảm dần ở ngoài

tự nhiên bởi môi trường

sống bị ô nhiễm và tình

trạng săn bắt quá mức để

làm thực phẩm, da, mai.

Hiện nay, chú Vích đang

được tự do bơi lội tại khu

bán hoang dã của Trạm Dầu

Tiếng. Món ăn yêu thích của

chú tại Trạm là tôm, mực.

Chúng tôi ghi nhận sự đồng

hành của Chi cục Thủy sản

Thành phố Hồ Chí Minh

trong việc chung tay bảo tồn

các loài sinh vật biển.

Work with us to save 
the turtles!

Hình ảnh chú Vích khi được tiếp nhận từ cán bộ Thủy sản



Vì bị nuôi nhốt lâu nên đôi mắt em

đượm buồn và sợ hãi khi gặp người

lạ. Em lo lắng về tương lai của

mình, không biết những ngày tiếp

theo em sẽ ra sao.

Khi về tới Trạm Dầu Tiếng, dưới sự

chăm sóc tận tình của bác sĩ cũng

như các cô chú nhân viên của Trạm,

sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần

của em đã trở nên tốt hơn.

Đầu tiên là một bé Vooc chà vá

chân đen (Pygathrix nigripes),

cực kỳ nguy cấp, quý, hiếm,

nặng 3kg. Chúng tôi tiếp nhận

em từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Bình Dương. Em được một

người dân nuôi làm thú cưng

đã lâu. Sau khi biết được việc

nuôi nhốt ĐVHD nguy cấp,

quý, hiếm nằm trong nhóm IB

Nghị định: 06/2019 NĐ/CP là

một hành vi trái pháp luật và

sẽ bị khởi tố hình sự. Người

dân đã chủ động liên hệ với cơ

quan chức năng và tự nguyện

giao nộp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng đã hỗ trợ Chi cục Kiểm

lâm của tỉnh Bình Dương và tỉnh Quảng Ngãi lần lượt cứu 2 Vooc con.

Khi chúng tôi gặp 2 em, cả 2 em đều trong tình trạng rất yếu, căng thẳng nặng. Hiện tại,

sau một thời gian được chăm sóc tại Trạm thì 2 em đã dần phục hồi sức khỏe và đang tiếp

tục được theo dõi. Hành trình tiếp nhận mỗi em là một câu chuyện ấn tượng khó quên đối

với tất cả chúng tôi.

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

HAI BÉ VOOC CHÀ VÁ CỰC KỲ NGUY CẤP, QUÝ, 

HIẾM ĐƯỢC CHUYỂN GIAO TỚI TRẠM DẦU TIẾNG 

Quá khứ

Hiện tại
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Còn đây là một chàng trai mới hơn 1 tháng tuổi. Hành trình vượt gần 700 cây số để đưa

em về tới Trạm Dầu Tiếng thật quá vất vả đối cả chúng tôi và em. Gặp em tại Hạt Kiểm

lâm Sơn Hà, chúng tôi đã không thoát khỏi sự xót thương khi nhìn thấy thân hình gầy và

tình trạng sức khỏe suy yếu của em. Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, chúng tôi tiến

hành đưa em về Trạm.

Trong suốt hành trình dài từ Quảng Ngãi về Bình Dương, chúng tôi đã rất lo lắng về việc

duy trì sức khỏe cho em. Em nhớ mẹ, em nhớ những cái ôm của mẹ, mọi thứ giờ đây chỉ

còn là một điều xa xỉ đối với em. Về tới nơi, em run rẩy rồi ôm lấy bác sĩ thú y của WAR

như muốn tìm kiếm sự vỗ về, yêu thương.

Với sự nỗ lực của bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc thú tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu

Tiếng, hiện tại sức khỏe của em đã dần ổn định.

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Quá khứ
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Thật sự xúc động và ngưỡng mộ trước tình yêu của người chủ dành cho bé Rái cá. Chúng tôi

hoan nghênh tinh thần tự nguyện chuyển giao của gia đình chị. Nhân viên của Tổ chức WAR

sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc bé ở điều kiện tốt nhất, đồng thời sẽ đưa bé trở về với “ngôi nhà

thực sự” sớm nhất có thể.

Sự sở hữu KHÔNG PHẢI là cách thể hiện tình yêu với động vật hoang dã!

Ngày 20/04/2021, sau

khi nhận được thông

tin từ Hạt kiểm lâm

Tân Uyên – Phú Giáo,

Tổ chức WAR đã triển

khai kịp thời có mặt

tại hiện trường ở

huyện Phú Giáo, tỉnh

Bình Dương để hỗ trợ

cơ quan chức năng

cứu một Rái cá nặng

2,5kg. Đây là một loài

cực kì nguy cấp, quý,

hiếm thuộc nhóm IB

trong Nghị định:

06/2019 NĐ/CP và

hiện đang ở Trạm Bảo

tồn Động vật Hoang

dã Dầu Tiếng để được

chăm sóc.

HUYỆN PHÚ 

GIÁO, BÌNH 

DƯƠNG: NGƯỜI 

DÂN TỰ NGUYỆN 

CHUYỂN GIAO 

MỘT RÁI CÁ 

VUỐT BÉ CỰC KỲ 

NGUY CẤP, QUÝ, 

HIẾM

Ảnh: WAR/Lê Trung Vương

Cái ôm ấm áp chào tạm biệt của người chủ dành cho chú Rái cá

Hình ảnh chú Rái cá khi được chuyển

giao tại nhà dân

Hình ảnh chú Rái cá đang vui chơi tại

khu bán hoang dã ở Trạm Dầu Tiếng
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Từ lâu, lòng nhân đạo đã được coi là một trong

những truyền thống văn hóa tốt đẹp của con

người Việt Nam. Nét văn hóa này được thể hiện

qua các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như

phóng sinh ĐVHD tại các Đền, Chùa. Tuy

nhiên, việc hiểu sai ý nghĩa, bản chất của hoạt

động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn

gây ảnh hưởng đến môi trường và công tác bảo

vệ ĐVHD.

Rùa là một trong số các loài ĐVHD được ghi

nhận bị phóng sinh và nuôi nhốt nhiều nhất tại

các Đền, Chùa và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

khác tại Việt Nam.

Cuối tháng 5 vừa qua, sau khi nhận được thông

tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương,

chúng tôi đã nhanh chóng triển khai có mặt tại

một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Bình Dương để

hỗ trợ Chi cục Kiểm lâm cứu và chăm sóc 44

chú rùa bao gồm một số loài như Rùa đất lớn

(Heosemys grandis), Rùa núi vàng (Indotestudo

elongata), Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga),

Rùa răng (Heosemys annandalii).

Khi tiếp nhận, tình trạng sức khỏe của 44 chú

rùa không được tốt bởi vì bị nuôi nhốt lâu dài

trong một môi trường quá chật hẹp.

Hiện nay, chúng đang được chữa trị và chăm sóc

tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng.Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

TRẠM DẦU TIẾNG – MÁI NHÀ 

MỚI CHO HÀNG LOẠT CHÚ RÙA
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Tê tê là loài bị săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép nhiều nhất trên thế giới. Ở Việt Nam

có hai loài là Tê tê Java và Tê tê vàng đều nằm trong nhóm nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm

IB trong Nghị định 06-2019/NĐ-CP. Nhận được thông tin cần hỗ trợ chăm sóc 1 Tê tê Java

(Manis javanica), Tổ chức WAR đã nhanh chóng di chuyển tới cơ quan của Hạt Kiểm lâm

Tân Uyên – Phú Giáo để tiếp nhận. Vì đang trong thời gian phòng chống dịch COVID, các

phương tiện giao thông bị hạn chế di chuyển, do đó quá trình đi tới địa điểm để tiếp nhận

mất nhiều thời gian hơn ngày thường.

Lần này, chúng tôi tiếp nhận một con cái, nặng 1,6kg. Theo như nguồn tin được biết, một

người dân sinh sống ở trên địa bàn thị xã Tân Uyên tự nguyện chuyển giao bé Tê tê tới cán

bộ kiểm lâm. Nhận thức được việc nuôi ĐVHD là một trong những hành vi trái pháp luật,

người dân đã chủ động hợp tác với cơ quan chức năng để tránh gây ra hậu quả khôn lường.

Trong thời gian dịch bệnh, nguồn thức ăn của Tê tê khan hiếm nên Trạm Bảo tồn phải nhập

mua từ nhiều nơi khác nhau để luôn đảm bảo khẩu phần ăn cho Tê tê. Việc cứu sống được

Tê tê đã khó nhưng nuôi dưỡng chúng khỏe mạnh còn khó hơn nhiều lần.

.

Issue 27 | 234 Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

TIẾP NHẬN 1 TÊ TÊ JAVA TỪ HẠT KIỂM LÂM 

TÂN UYÊN – PHÚ GIÁO

9

Bé Tê tê đã khỏe hơn và đang thưởng thức món ăn khoái khẩu – trứng kiến tại Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng
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HỖ TRỢ CÔNG AN

THỊ XÃ HÒA THÀNH,

TÂY NINH CHĂM SÓC

VÀ ĐƯA VỀ RỪNG 3

RẮN HỔ CHÚA VÀ 1

CU LI NHỎ

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh
10

Với sự phối hợp của Chi cục

Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, Công an

Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
và Ban quản lý Vườn quốc gia Lò

Gò Xa Mát, Tổ chức WAR đã thả

thành công 4 ĐVHD bao gồm 3

Rắn hổ chúa (Ophiophagus

Hannah) và 1 Cu li nhỏ
(Nycticebus pygmaeus) về tự

nhiên.

Đây không phải lần đầu tiên

chúng tôi thả Rắn hổ chúa và Cu li

nhỏ trở về rừng. Thế nhưng để

cứu hộ và tái thả loài rắn độc –

Rắn hổ chúa không phải dễ dàng

đối với tất cả chúng tôi. 4 ĐVHD

trên đều là những loài cực kỳ

nguy cấp, quý hiếm nằm trong

nhóm IB theo Nghị định:

06/2019/NĐ-CP, là nạn nhân từ

các vụ vận chuyển trái phép xuyên

tỉnh ở Việt Nam. Với quan niệm,

rượu rắn tốt với những người bị

phong thấp, người dân đổ xô đi

mua, bán để đáp ứng nhu cầu chữa

bệnh và Cu li là loài thú cưng

đáng yêu. Chính những niềm tin

lệch lạc này đã khiến cho số

lượng loài Rắn hổ chúa và Cu li ở

ngoài tự nhiên ngày càng ít.

Sau những lần vận chuyển ngược

xuôi, cuối cùng các bạn ấy cũng

đã được trở về rừng. Tạm biệt,

chúc các bạn có một cuộc sống

khỏe mạnh ở ngôi nhà thiên nhiên.



Nổi tiếng là một khu rừng đặc dụng có diện tích tự nhiên lớn

nhất Việt Nam cùng với hệ sinh thái rừng đặc trưng của vùng

Đông Nam bộ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai là

một mái nhà lớn của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Vì vậy, Tổ chức WAR đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Bình Dương thả tổng cộng 27 ĐVHD bao gồm 10 Khỉ đuôi dài

(Macaca leonine), 7 Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), 1 Khỉ

mặt đỏ (Macaca arctoides), 1 Rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus),

2 Trăn đất (Python molurus), 4 Rùa đất lớn (Heosemys grandis)

và 2 Rùa răng (Heosemys annandalii) tại đây.

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 Rái

cá vuốt bé (Aonyx cinereus) là loài cực

kỳ nguy cấp, quý, hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự

nhiên. Tất cả đều được cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh

Bình Dương giải cứu từ các vụ buôn bán, nuôi nhốt trái phép.
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“The 
meaning of 
life,
for all 
animals, is 
a life of 
freedom." 
A.D. 
Williams
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Hành trình đưa ĐVHD về rừng

Đây không phải là nhà của ĐVHD Đây mới là nhà của ĐVHD
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PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
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Tổng 75m tường rào và

một chuồng Tê tê với

tổng diện tích 12m2 đã

được hoàn thiện trong

thời gian vừa qua. Vì

sự an toàn cũng như

đảm bảo điều kiện tốt

nhất cho ĐVHD ở

Trạm Bảo tồn Dầu

Tiếng, chúng tôi luôn

không ngừng nỗ lực

thiết kế và làm phong

phú môi trường bán

hoang dã cho động vật

hoang dã tại Trạm.

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành ghép một cặp Tê tê Java tại chuồng mới

này. Hy vọng tin vui sẽ đến trong thời gian tới
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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. 

Hình ảnh chú Tê tê Java (Manis javanica) 

8 tháng tuổi đang ăn tối cùng mẹ tại Trạm

Bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng

Ảnh: WAR/Nguyễn Thị Tâm Anh
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