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Rừng Xanh 33: “Sự tích” rùa Hoàn Kiếm 
 
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa phát hành ấn phẩm Rừng Xanh số 33 - một ấn 
phẩm về thiên nhiên rất hữu ích dành cho các em học sinh. 
 
Lần này, Rừng Xanh 33 sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về cuộc sống xưa và nay của loài rùa Hoàn 
Kiếm, biểu tượng tâm linh đậm chất văn hóa linh thiêng gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt 
Nam. Ấn phẩm sẽ giới thiệu các đặc tính sinh học và môi trường sống tự nhiên của loài rùa 
quý hiếm này. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là với bốn cá thể còn lại trên thế 
giới, rùa Hoàn Kiếm đang đối mặt với nguy cơ 
tuyệt chủng rất lớn, liệu rằng các thế hệ tương 
lai còn có cơ hội được chiêm ngưỡng rùa Hoàn 
Kiếm? 

 
Ngoài ra, Rừng Xanh 33 giúp độc giả khám phá 
thế giới của loài cá đuối, thăm Vườn chim Bạc 
Liêu, nơi được mệnh danh là thiên đường của 
các loài chim quý hiếm. Bạn đọc còn có cơ hội 
tìm hiểu về điện nguyên tử, nguồn năng lượng 
tiềm ẩn sức mạnh khổng lồ đang được cả thế 
giới quan tâm. Tiếp đó là cuộc điều tra của 
Điệp viên Gấu đen về tình hình sử dụng mật 
gấu trong chuyên mục Bác gấu Kiểm lâm. 
 
Như thường lệ, Rừng Xanh 33 tiếp tục là cầu 
nối giữa các bạn học sinh, các cán bộ giáo dục 
môi trường và bạn đọc trên khắp mọi miền tổ 
quốc. Bên cạnh các hoạt động, trò chơi, các câu 
chuyện hấp dẫn, độc giả nhỏ tuổi còn trực tiếp 
bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ và ý kiến của 
mình về việc bảo vệ thiên nhiên môi trường qua 
những bài thơ, truyện ngắn, những lá thư gửi về 
cho Rừng Xanh. 
 
Rừng Xanh được xuất bản số đầu tiên vào năm 1998 và cho tới nay đã có 33 số được phát 
hành chủ yếu cho các em học sinh tại các vùng nông thôn, vùng đệm và các vườn quốc gia ở 
Việt Nam. Theo ước tính, lượng độc giả thường xuyên của Rừng Xanh đã lên tới 300.000 
người. 
 
ENV xin chân thành cảm ơn Công ty Toyota Việt Nam, tổ chức Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn hạt 



nhân Cộng hòa liên bang Đức (BMU), Vườn thú Auckland đã hỗ trợ cho việc phát hành miễn 
phí ấn phẩm Rừng Xanh tới tay các em học sinh trên cả nước.  
 
Nếu Quý Tổ chức có mong muốn hỗ trợ ENV trong việc phát hành số tiếp theo của ấn phẩm 
Rừng Xanh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
 
Các ấn phẩm Rừng Xanh có thể được tải về từ trang thông điện tử chính thức của ENV theo 
đường dẫn sau: 
http://thiennhien.org/index.php?page=list_document&catid=174 
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Giới thiệu về ENV 
 
Trung tâm Giáo dục Thiên Nhiên (ENV) được thành lập năm 2000 - tự hào là tổ chức phi 
chính phủ đầu tiên của Việt Nam chuyên sâu vào lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi 
trường. Sứ mệnh của chúng tôi là khuyến khích người dân Việt Nam nâng cao hiểu biết về 
những vấn đề môi trường như bảo vệ động thực vật hoang dã, các hệ sinh thái tự nhiên và 
chống biến đổi khí hậu ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu. Bằng các chiến lược mang 
tính sáng tạo và đổi mới, chúng tôi mong muốn làm chuyển biến thái độ của người dân Việt 
Nam, khuyến khích họ cùng hành động để bảo vệ tài nguyên quý giá của đất nước cũng như 
hướng đến những giải pháp chung sống hòa hợp với thiên nhiên. 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập website www.thiennhien.org và  
www.envietnam.org 


